WOORDENBOEK VOOR KENNIS EN KUNST.

SIJTHOFF'S

WOOR DENBO EK
VOOR

KENNIS EN KUNST,
NAAR DE NIEUWSTE BRONNEN BEWERKT.

7

ZESDE PEEL.

1,1EIGIOEN VAN ]E]all-M1USTAIIISEPIEEt.

LEIDEN. - A. W. SUTHOFF.

WOORDENBOEK
VOOR

KENNIS EN KUNST.
L.
(Vervolg).
Legioen van Eer. Sedert d. Nationale
vergadering v. Frankrijk in 1791 d. ridderorden
had afgeschaft, bleef 't leger aldaar zonder
uiterlijke belooningen of eereteekenen. In 1799
en 1800 werden nationale belooningen ingesteld voor d. krijgslieden, die zich door schitterende daden hadden onderscheiden; zij bestonden uit eerewapenen. Toen Bonaparte
als eerste Consul weer langzamerhand d.
oude instellingen wilde herstellen, was hij er
ook op bedacht, weer een ridderorde in to
voeren, daar hij moist, welk machtig werktuig
zulk een instelling in handen v. d. regeering
is, en hij daardoor tevens beloonen en d. gehechtheid a. zijn persoon vermeerderen kon.
15 Mei 1802 deed hij dan ook a. 't wetgevend
lichaam een voorstel tot oprichting v. een
Legioen v. eer, dat strekken moest tot belooning v. militaire en burgerlijke verdiensten.
In weerwil v. een hevige tegenkanting werd
die wet aangenomen en kreeg 't legioen v. eer
een regeling in 16 kohorten, die echter nooit
is doorgegaan. Alle krijgslieden, die tot dien
tijd toe met eerewapenen begiftigd waren (er
waren er 1854 uitgedeeld), werden in 't legioen v.
eer opgenomen en ieder staatsburger, zonder
aanzien v. geboorte, stand, rang of godsdienst
kon door zijn verdiensten 't lidmaatschap verkrijgen. Er waren oorspronkelijk vier klassen,
als: lid (legionnaire), officier, commandant en
groot-officier. In 1808 kregen d. leden d. titel
,ridden''. d. Uitdeeling in 't kamp v. Boulogne 16 Aug. 1804 werd met d. grootsten
luister gevierd; d. ordeteekenen rustten in d.
helm v. Duguesclin en in 't schild v. Bayard.
In 1805 werd een nieuwe klasse gesticht, die
v. grootlint. 't Oorspronkelijke juweel der orde
bestond uit een gouden, wit geemailleerde
ster v. vijf dubbele punten, welke met gouden
kogeltjes bezet waren; rondom deze punten
hop een groene lauwer- en eikenkrans. In
't middenschild stood op d. voorzijde d.
beeltenis v. d. keizer, met 't opschrift „NapoVI.

leon, Empereur des Francais", a. d. keerzijde
d. keizerlijke adelaar, met 't opschrift „Honneur et Patrie". Boven 't kruis prijkte d. keizerskroon. 't Lint was hoogrood gewaterd.
Onder d. Bourbons on later onder d. regeering
v. Lodewijk Philips onderging dit ordeteeken
verschill. wijzigingen, doch kreeg onder Napoleon HI zijn oorspronkelijken vorm terug.
't Getal, voor iedere klasse bepaald, was in
't eerst 112 groot-officieren, 320 commandanten,
380 officieren en 5600 leden (legionnaires). 't
Oorspronkelijke getal is echter aanzienlijk vermeerderd; onder d. Bourbons zijn ook d. benamingen eenigszins veranderd ; men had toen
grootkruisen, groot-officieren, commandeurs,
officieren en ridders en deze verandering bleef
ook onder 't tweede keizerrijk bestaan.
Na d. val v. Napoleon III in 1870 werd d.
Orde opnieuw georganiseerd. In plaats v. d..
beeltenis des keizers draagt zij nu die der
Republiek, met 't omschrift „Republique Francaise" on 't jaartal 1870. Er zijn thans 5 klassen, terwijl 't aantal personen in iedere klasse
tevens is vastgesteld, n. 1. aldus : 5e klasse of
Ridders (25 000), 4e klasse of Officieren (4000),
3e klasse of Commandeurs (1000), 2e klasse
of Groot-Officieren (200) en 10 klasse of GrootKruisen (70). In d. verschill. graden wordea
3 /5 a. militaire en gib a. burgerlijke personen
toegekend.
Legitieni (v. 't Lat. legitimus, v. lex, wet)
is wettig, rechtmatig. — Legitima pars of portio
is 't rechtmatig erfdeel of d. legitime portie. —
Legitima defensio, d. rechtmatige verdediging. —
Legitinta possessio, 't rechtmatig — Legitimeeren (Fransch le'gitimer) is wettigen, geldig
Legiwaken, d. echtheid v. iets bewijzen.
d. rechtmatigheid, echtheid. — Legitimisten noemt men d. aanhangers der legitimiteit, d. i. v. d. grondstelling, dat d. vorstelijke waardigheid een erfelijk recht is ; zoo
b. v. d. aanhangers T. d. in 1830 uit Frankrijk ,
verdnoustakBrbn.
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Legnano, een versterkte districtshoofdstad in d. Italiaansche prov. Verona met circa
15 000 inw.; zij ligt t. Z.-0. v. Verona a. d.
Etsch en heeft leerfabricage, rijstbouw en
handel in rtjst, ztjde en hennep. Legnano
werd reeds in d. 15de eeuw door d. Venetianen
v. vestingwerken voorzien, die echter in 1801
door d. Franschen werden geslecht.d.Oostenrijkers versterkten haar opnieuw en maakten
Legnano tot 't Zuidoostelijkste punt v. d.
Lombardisch-Venetiaanschen vestingvierhoek.
Legnano, een marktvlek, in d.ltaliaansche
prov. Milaan en t. N.- W. v. d. stad v. dien
naam a. d. Olona gelegen; zij heeft een naar
Bramante's ontwerp gebouwde kerk, ztjdeweverij, ververtj en katoenspinnerij en telt met
't tegenoverliggende Legnanello 8500 inw. d.
Plaats is beroemd om d. slag v. 29 Mei 1176,
waarin Frederik Barbarossa door d. Lombarden verslagen werd.
Legouve (GABRIEL MARIE JEAN BAPTISTE),
een Fransch dichter, 23 Juni 1764 te Parijs
geb. en 20 Oct. 1812 gestorven als lid v. 't Instituut en hoogi. in d. dichtkunst a.'t College
de France. Na eenige treurspelen, ale „La
mort d'Abel" (1792), „La mort de Henri IV"
e. a., geschreven te hebben, maakte hij zich
vooral bekend door zijn leerdicht „Le merite
des femmes" (Parijs 1801). — Zijn zoon, GABRIEL
JEAN BAPTISTE ERNEST WILFRID LEGOUVE, 15
Febr. 1807 te Parijs geb., is d. schrijver v. een
aantal romans en drama's, v. welke laatste vooral d. tragedie „Medee" met grooten
bijval ontvangen werd. Met Scribe schreef
LEGOUVE d. comedies: „Bataille des dames".
„Les contes de la reine de Navarre", „Les doigts
de Fee" en „Adrienne Lecouvreur". In zijn
romans, waarvan „Edith de Falsen" (1840).
„Beatrix" (1861), „Miss Suzanne" (1867) en „La
consideration" (1880) d. bekendste ztjn, maakte
LEGOUVE vooral veel werk v. d. zielkundige
schildering v. 't vrouwelijk karakter; evenals
in zijn cultuur-historische werken „Histoire
morale des femmes" (1848) en „La femme en
France au XIXme siècle" (1864). Van zijn
latere geschriiten moeten „L'art de la lecture"
(1878, 2e dr. 1881) en „Soixante ans de souvenirs" (1886-87) vooral genoemd worden.
Legrand du Saulle (HENRI), een verdienstelijk geneeskundige, geb. 16 Apr. 183U
te Dyon, waar hij in d. medic(jnen studeerde
en vervolgens als dokter in 't krankzinnigengesticht werkzaam was. Later vertrok hij
naar 't hospitaal Bicetre te Parijs, speciaal voor
zenuwziekten. Hij overl. bier 6 Mei 1886. LEGRAND behoort tot d. eerste geneeskundigen
v. ouzen tijd en zijn voorlezingen over hersenziekten en d. behandeling v. krankzinnigen
worden door al zijn hoorders zonder onderscheid geroemd. Hij gaf o. a. in 't licht: „La
folie devant les tribunaux" (1864), „Pronostic
et traitement d'Opilepsie" (1869), „Le delire
des persecutions" (1871), „La folie hereditaire"
(1874), „Traite de madecine legale et de jurisprudence medicale" (1885), „La folie du doute
avec delire du toucher" (1875), „Etude niedicolOgale sur les epileptiques" (1871) en „L ,,, I. ysteriques" (1882).
Legrenzi (GIOVANNI) was een Italiaansch
operacomponist, geb. in 1625 to Clusone en
overl. 1690 to Venetia, waar hij organist en
kapelmeester v. d. San Marco was. Ook was
hij directeur v. 't conservatoire in laatstgenoemde stad. Lotti was een zijner leerlingen.
Leguanen (d.) zijn dieren, die een familie
onder d. diktongige hagedissen uitmaken, een
eenigszins zijdelings saamgedrukt lichaam
hebben, dat door lange, tot klimmen geschikte
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pooten gedragen wordt, soms een kam op drug bezitten on soms kleurveranderingen vet ,
tonevalsd.kmoInivuedz4'
familie komen in West-Indi6, tropisch Zui
Amerika on Oost-India voor.
Legumine is eon eiwitstof, on wel eon
albuminoide, die in d. vruchten der peuldragenden (leguminosae) voorkomt, uit deze vruchten met koud water getrokken en met verdund azijnzuur neergeslagen wordt. Zij is in
sterke zuren en in alcalische vloeistoffen oplos baar.
Leh, zie Ladak.
Lehnin, een vlek in 't district Potsdam
v. d. Pruis. prov. Brandenburg, met 2100 inw.,
ligt t. Z.-0. v. Brandenburg a. verscheidene
meren, die door d. bevaarbare Emster met d.
Havel verbonden zijn; 't heeft landbouw en
tegelbranderij. Lehnin is merkwaardig om
door markgraaf Otto I in 1180 gestichte Cistercienserklooster Himmelpfort am See, dat in
1542 door Joachim II werd opgeheven en
reeds onder d. Grooten Keurvorst een ru'ine
was. Daze liet een gedeelte der steenen voor
d. bouw v. eon slot gebruiken. d. Kloosterkerk,
d. begrafenisplaats v. 't Ascaansche vorstonhuis, bevat d. graven v. Markgraaf Otto I,
Johann Cicero en Joachim I en werd in
1871—'79 door toedoen v. keizer Wilhelm I
weer opgebouwd. Lehnin werd vooral bekend
door d. voorspellingen v. Lehnin, 't zoogen. Vaticinium Lehninense v. d. monnik HERMANN VON
LEHNIN. 't Bestaat uit 100 Latijnsche, zoogen.
leonische, verzen, die door genoemden monnik
in 1234 moeten gemaakt zijn on waarin hij d.
onderg .tig v. 't Ascaansche huis en d. opkomst,
v. d. Hohenzollern in d. mark Brandenburg
betreurt; d. weinige vorsten uit dit huis worden in lion daden gekenschetst en met d. voltooiing v. Duitschlands eenheid wordt ook d.
terugkeer tot d. Kath. kerk voorspeld. 't Eersta
spoor v. 't bestaan v. dit gedicht vindt men
in 1693. Over d. vervaardiger is men nog in
't onzekere; misschien was 't d. Jezulet Fr.
Wolff, v. 1685-86 kapelaan bij 't Oostenrijkeche gezantschap to Berlijn.
Lei noemt men zekere recht- on dunbladerige verscheidenheden v. 't gesteente, dat in
Duitschland Thonschiefer genoemd wordt. d.
Leien worden gekloofd v. een donkerblauwen
steen, welke uit dunne lagen of schiVers bestaat, die gemakkelijk v. elk. te scheiden zijn.
d. Hoedanigheden on afmetingen der leien
hangen of v. d. groeven, waaruit zij gedolven
en gehakt worden. Zoo bekomt men uit d.
groeven v. Angers in Frankrijk, uit die v.
Charleville, Mezieres en andere plaatsen verschillende soorten, welke vroeger v. Charleroi
en Luik n. d. noordelijke provincien v. ons
land vervoerd werden en thans nog in Belgic
onder d. naam Henegouwsche verbruikt worden. Bijzonder beroemd zijn d. groeven a. d.
beide Maasoevers nabij Fumay in d. Ardennen.
Tegenwoordig gebruikt men ten onzent veelal
d. Neder-Rijnsche of zoogen. Sellerleien, welke
voor d. beste gehouden on in d. streken v.
Andernach menigvuldig gebroken worden,
terwijl in d. zuidelijke provincies ook veel
Engelsche leien gebruikt worden. d. Henegouwsche leien zijn gewoonlijk paarsachtig,
d. Rtjnsche of Seller-leien donkerblauw en.
d. Engelsche lichtblauw v. kleur .
Hoe zwaarder d. leien zijn, hoe beter zij
doorgaans zijn; men zegt zelfs, dat die, welke,
gloeiend gemaakt en in water geworpen, niet
springen, d. beste zijn. Als een voordeel der
leien boven d. pannen wordt beschouwd, dat
zij veel duurzamer en meer tegen regen en
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sneeuw bestand zijn en dus ook minder herstellingen vereischen; ook wordt een dak
door leien minder bezwaard dan door pannen.
Voor een nadeel houdt men, dat zij dikwijls
door harde winden opgelicht en v. d. bekleeding gerukt worden, alsmede dat zij bij brand
door 't springen allergevaarlijkst zijn voor
d. blusschers. Doorgaans worden d. leien bij
't duizend verkocht; haar specifiek gewicht
wordt op 2,853 berekend. Als bouwsteen wordt
lei alleen char, waar zij gebroken wordt en
dan nog maar zelden, gebezigd. Thonschiefer
wordt voorts tot d. wel bekende schrijfleien
aangewend en tot d. griffels, waarmee men
op d. leien schrijft.
Leibnitz of LeibiliZ((IOTTFRIED WILHELM)
was eon der voortreffelijkste denkers en geleerden v. Duitschland en een der voorn. wijsgeeren
v. d. nieuweren tijd. Hij werd gob. 3 Juli 1646
to Leipzig, waar zijn vader hoogl. in d. rechten was. Reeds op zijn 15e jaar bezocht hij d.
universiteit aldaar; ofschoon zijn hoofdstudie
d. rechtsgeleerdheid zijn zou, beoefende hij
voorn. d. wiskunde en d. wijsbegeerte. Daar
men hem to Leipzig om zijn jeugdigen leertijd v. 20 jaren, niettegenstaande hij v. zijn
bekwaamheid d. schitterendste proeven gegeyen had, d. doctoralen graad weigerde, promoveerde hij in Altorf on ging hij vervolgens n.
Neurenberg, waar hij in een gezelschap v.
alchimisten viol on bijna op een dwaalspoor
geraakt was; gelukkig bekwam hij weldra
een raadsheerspost to Mainz. LEIBNITZ, wiens
weetgierige geest met doze betrekking weinig
vrede kon hebben, nam gretig d. aanbieding
a. om d. jeugdigen Boineburg n. Parijs to
vergezellen, waar hij zich voornamelijk met
wiskundige studi6n bezighield. Toen d. vader
v. zijn kweekeling, die tevens zijn weldoener
was, in 1673 overl., wees LEIBNITZ d. aanbieding, als pensionair bij d. Fransche academie v. wetenschappen opgenomen to worden, v. d. hand, omdat daarmee d. overgang
tot d. Roomsche kerk verbonden was, on begaf hij zich n. Engeland, waar hij met Wallis,
Boyle, Oldenburg en Newton in kennis kwam.
Hier ontving LEIBNITZ een benoeming als
raadsheer v. d. hertog Johan Frederik v.
Brunswijk Lunenburg, waaraan (met een pensioen) een onbepaald verlof voor zijn buitenlandsche afwezigheid verbonden was. Hij
keerde n. Parijs terug en ging daarop over
Nederland n. Hannover, waar hij in 1676 aankwam en dadelijk a. 't in orde brengen v. d.
aldaar aanwezige bibliotheek begon. Later
werd hem d. samenstelling der geschiedenis
v. Brunswijk opgedragen on LEIBNITZ ging,
om d. noodige bescheiden daarvan in to zien,
in 1687 n. Weenen en verder n. Italia , waarop
zijn benoeming tot justitieraad en geschiedschrtiver volgde. In 1700 werd LEIBNITZ door
d. keurvorst v. Brandenburg (weidra koning
v. Pruisen) tot voorzitter v. d. academie v.
wetensch. to Berlijn benoemd on vervolgens
klom hij tot d. rang v. baron en rijkshofraad
op. Evenzoo werd hij door Peter I, die met
horn to Torgau in 1711 een mondeling onderhoud over d. beschaving v. 't Russische rijk
hield, tot geheimraad verheven. Door 't geluk
zoo ruim begunstigd, worden echter zijn laatste levensjaren door zijn strijd met Newton
over d. uitvinding der differentiaal-rekening
alsnaede door pijnlijke aanvallen v. jicht verbitterd. Hij overl. 14 Nov. 1716; zijn gebeente
rust to Hannover onder eon tempelvormig
grafteeken, dat 't eenvoudige opschrift „Ossa
Leibnitii" voert.
LEIBNITZ was v. een middelmatige gestalte,
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mager, doch v. een vaste gezondheid, innemend v. voorkomen en v. oen opgeruimd
karakter, arbeidde met een groote vlugheid,
studeerde veelal des nachts on sluimerde
dikwijls slechts in zijn armstoel. Hij las schier
alles zonder onderscheid en maakte gewoonlijk korte aanteekeningen op kleine reepjes
papier, die hij dan later, dank zijn voortreffelijk geheugen, slechts nog even behoefde na
to men. Een groot gedeelte v. zijn tijd beroofde
hem zijn, zelfs tot China toe uitgebreide briefwisseling. LEIBNITZ was bescheiden in d. omgang on ten onrechte heeft men hem v. drift,
hebzucht on ijdelheid beschuldigd. Hij verzuimde geheel d. zorg voor zijn huiselijke
aangelegenheden, waartoe zijn ongehuwd
leven on zijn veelvuldige reizen veal bijdroegen. Met Molanus on Bossuet gaf hij zich
veel moeite om een vereeniging der Protestanten on Katholieken tot stand to brengen.
Op dit plan heeft betrekking 't „Systema
theologicum" (1820), dat a. hem toegeschreven wordt on waaruit men zijn neiging tot
't Katholicisme heeft willen bewijzen; G. T.
Schultz heeft hem echter in zijn geschrift
„Veber die Entdeckung dass Leibnitz ein
Katholik gewesen" (Gott. 1827) verdedigd.
Door d. geest des tijds, door d. vergelijking
der vroegere wijsgeerige stelsels on door d.
wiskundige richting v. zijn bespiegeling word.
LEIBNITZ tot een bijzonder stelsel v. wijsbegeerte gebracht. Hij dacht d. philosophie door
daze richting to kunnen hervormen on haar
grondstellingen zoodanig to kunnen vaststollen, dat d. strijd tuss. d. verschill. partijen
on zienswijzen daardoor v. zelf moest ophouden. Hij stelde, evenals in d. mathematische wetenschap, in d. wijsbegeerte noodzakelijke waarheden vast, wier zekerheid niet
uit d. ervaring kan worden afgeleid, omdat
zij op beginselen rusten, waarvan 't bewijs
niet v. 't getuigenis der zinnen afhankelijk
is. Dit gevoelen maakt d. grondslag v.'t rationalisme der leer v. LEIBNITZ uit, die hij in
zijn theorie v. 't menschelijk kenvermogen
(zie zijn „Nouveaux Essais"), in zijn „Monad°.
logie" on in d. „Theodicee", waarin d. leer v.
't „Optimisme" voorgedragen wordt, uitvoerig
ontwikkelde. Ten opzichte der menschelijke
kennis nam LEIBNITZ 't bestaan v. noodzakelijke waarheden aan, die der ziel zijn aangeboren, uit haar natuur zelf voortspruiten
of daarop gegrond zijn; daze waarheden bestaan in d. aanleg v. d. geest en moeten door
d. voorstellingen der ervaring tot ontwikkeling
komen. d. Ervaring geeft duistere en heldece,
verwarde on duideltjke voorstellingen; 't bloot
zinnelijke is verward en d. duidelijke kennis
is een eigendom v. 't verstand.
Om tot d. waarheid to geraken heeft men
d. regelen der logica noodig, zooals d. wiskundigen die ook toepassen, terwijl d. stelling
door d. analyse in eenvoudiger waarheden
opgelost wordt, totdat men tot d. grondwaarheden komt. 't Criterium v. Descartes, klaarheid on duidelijkheid, is hiertoe niet toereikend. d. Laatste grond v. d. zekerheid der
aangeboren en noodzakelijke waarheden is in
God, wiens verstand d. bron v. alle noodzakelijke on eeuwige waarheden is. d.111-onadologie
maakt 't middelpunt der wijsbegeerte v. LEIBNITZ uit en hij naeende daarin d. laatsten grond
der wezenlijke (reeele) kennis gevonden to hobben, ofschoon die leer geheel 't karakter eener
hypothese draagt en groote duisterheden haar
aankleven. d. Hoofdpunten daarvan zijn d.
volgende; d. ervaring leert, dat er samengestelde zelfstandigheden bestaan; dus moeten
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er ook volstrekt eenvoudige aanwezig zijn,
omdat een deeling tot in 't oneindige zich niet
laat denken, en dit een'roudige, dat door d.
zinnen niet kan gekend worden, maakt d. grond
v. 't samengestelde uit. Deze absoluut eenvoudige zelfstandigheden, waaruit d. samengestelde bestaan, noemde LEIBNITZ Monaden.
Hij ontkent a. deze monaden alle liehameltike
eigenschappen en uitwendige betrekkingen.
Omdat zij geen deelen bezitten, hebben ztj ook
geen lengte, breedte en diepte, ontstaan ztj
niet met d. samengestelde dingen on gaan zij
niet bij hun oplossing met deze verloren. Zij
kunnen daarom, indien zij geschapen zijn, nit
niets ontstaan en, als zij moeten vergaan,
slechts vernietigd worden. Doch d. monaden
moeten nog, om iets wezenlijks to zijn, waarnit d. samengestelde zelfstandigheden bestaan,
een stellige en wel innerlijke eigenschap bezitten. Er is slechts den inwendige eigenschap
mogelijk, nl. d. voorstelling; d. monaden zijn
Of hebben dus voorstellingskracht. Omdat er
in d. natuur geen twee volkomen geltjke dingen aanwezig zijn en er geen ander middel.
bestaat, waardoor men in d. voorwerpen eenige
verandering zou kunnen waarnemen, indien
wat in een lichaam plaats heeft zijn oorzaak
in d. eenvoudige deelen daarvan hebben moet,
nam LEIBNITZ aan, dat deze geestige krachten
steeds streven om hun toestand to veranderen.
Hun werkdadigheid is een duidelijke, hun
lijdelijkheid een duistere voorstelling. LEIBNITZ
stelde vier soorten v. zulke eenvoudige zelfstandigheden enkele monaden (of levendige
krachten der zinnelijke voorwerpen), zielen
der dieren, zielen der menschen en God, die
als d. hoofdgrond v. alle kennis, werkelijkheid
en wezen der dingen d. oneindige oorspronkelijke monade (d. Monas monadum) uitmaakt.
Alle daarvan afgeleide monaden zijn met
lichamen verbonden of liever alle eindige
wezens zijn een samenstel v. monaden, door
een centraa]monade beheerscht. Zij zijn beperkte uitvloeisels uit God en ieder is een
bijzondere afspiegeling v. 't heelal ; ieder bevat
d. grondstof v. 't geheel. d. Verschill. klassen
der monaden stellen zich 't heelal naar verschillende graden v. duidelijkheid voor; God
alleen met d. volmaaktste klaarheid. Er bestaat
geen wezenlijke en zinnelijke invloed (influxus
physicus), maar slechts een ideale samenhang
tusschen d. monaden, d. i. d. inwendige veranderingen v. iedere monade zijn v. dien aard,
dat zij met d. veranderingen der met hen 't
naast verbonden monaden samenstemmen ; d.
oorzaak v. deze overeenstemming is in d.
oneindige wijsheid en almacht der Godheid
gelegen. 't Goddelijke verstand is d. prototype
v. 't ware, schoone en absoluut goede en daardoor zijn d. innerlijke veranderingen der monaden zoodanig vooraf bepaald, dat deze samenstemming der monaden als een gevolg
v. 't wereldplan, waarin d. oneindige reeks
dezer veranderingen is opgenomen, moet worden aangemerkt. Deze voorafbepaling is 't
beginsel v. d. zoogenoemde Harmonia praestabilita. Tot zijn „Theodicee" werd LEIBNITZ
voornamelijk door d. tegenovergestelde gevoelens v. Bayle aangespoord. Volgens zijn
stelsel zijn voor LEIBNITZ in Gods verstand
oneindig vele werelden mogelijk, doch dit heeft
v. alle mogelijke d. baste, d. i. die waarin
d. meeste wezenlijkheden (realiteiten) bestaan,
gekozen en voortgebracht. Alles wat werkelijk is, is 't beste in d. samenhang, hoewel 't
ook op zich zelf onvolkomen moge zijn leder
wezen bestaat daarom, om d. hoogst mogelijken
graad v. zaligheid to genieten en draagt als
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geheel bij. Doze
deel tot d. volmaaktheid
wtize 'v. beechouwing heat 't optimism°. Daarmee is d. aanwezigheid 't kwaad niet in
strijd. 't Bovennatuurlijk (metaphysische)
kwaad is slechts d. noodzakelijke begrenzing
in 't wezen der eindige .dingen, die in 't eeuwig
verstand v. d. wijzen wereldschepper en afhankelijk v.. zijn wil zijirgrendslag heeft en
nit Welke oorspronkelijke ,on*olkomenheid
natuurlijk (physisch) 'kwaad of litjden en 't
zedeltike kwaad of d. zonde' n.00dilakelijk volgen. 't Zedelijk kwaad vloeit nit (1. vrijheid der
zedelijke en °indigo geesten voort, die in een
naar noodzakelijke bepalingsgronden gevolgde
keuze onder meerdere physisch mogelijke handelingen bestaat; want, hoewel in 't heelal
alles bepaald noodwendig is, moet echter
d. inensch, die d. toekomst niet kent, naar
overleg v. zijn redo handelen. God ziet d,
menschelijke handelingen vooruit, doch zij
warden door dit vooruitzien niet absoluut
noodzakelijk. God kan dus niet voor 't bestaan
v. 't zedelijk kwaad verantwoordelijk gesteld
worden. Dit ongeveer zijn d. hoofdgedachten
v. een wijsgeer, die gedurende bijna een eeuw
in Europa, maar vooral in Duitschland, d.
grootsten invloed uitoefende. Zijn leer word
door zijn volgeling Chr. Wolf (zie Chr. Wolf)
in een samenhangend stelsel gebracht. LEIBNITZ droeg zijn bespiegelende idee6n nergens
in een volkomen verband voor, zoodat 't moeielijk is d. algemeenen gang zijner denkbeelden
nauwkeurig to volgen. Zijn hypothesen zelve
zijn echter voor d. vorderingen der bespiegeling v. d. heilzaamste gevolgen geweest.
Gelijk wij zagen, legde LEIBNITZ zich reeds
vroeg met ijver op d. wiskunde toe; zijn studien
brachten hem daarin tot verscheidene ontdekkingen, voornamelijk tot die der differentiaalrekening, welke hij volgens zijn verzekering
a. Newton mededeelde, doch eerst in 1684 volledig uitwerkte. In 1699 was Fatio de Duillier
d. °erste, die d. uitvinding daarvan a. Newton
toeschreef. Dit veroorza,akte een strijd, die
tot d. dood v. LEIBNITZ met groote verbittering
gevoerd werd.
d. Voorn. werken v. LEIBNITZ zijn: „Essai
de ThOodicee, sur la bonte de Dieu, la libertO
de l'homme et l'origine du mal" (2 dln, Amst.
1710; d. beste onder d. menigvuldige uitgaven
is die v. Jaucourt, 2 dln, Amst. 1747); „Scriptores rerum Brunsvicensium" etc. (3 dln, Hannover 1707-1711); „Accessiones historicae"
(1698-1700); „Codex juris gentium diplomaticus" (2 dln, 1693 en 1700); „Collectanea etymologica" (1717). Hierbij kan men nog voegen
zijn „Nova methodus discendae jurisprudentiae" (1667) „Disquisitio de origine Francorum'
(1715) en verder zijn bijdragen tot d. „Miscellaneae Berolinensia" en „Acta eruditorum". Zijn
talrijke brieven werden door Kortholt (4 dln,
1734-1742), Gruber (2 dln, 1745), Michaelis (1755),
Veesenmeyer (1788) en Feder (1815) uitgeg. d.
Eerste vrij volledige en nauwkeurige algemoons uitgave zijner werken (Opera omnia)
bezorgde Dutens (2 dln, Geneve 1768), waarin
ook zijn „Monadologie" voorkomt ; doch daarin
ontbreken al die wijsgeerige geschriften, die
Rasps onder d. titel „Oeuvres philosophiques
lat. et franc. do feu M. Leibnitz" heeft uitgegeven en waarin zijn „Nouveaux Essais" voor
't eerst verschenen (Amst. 1765). 't Leven v.
LEIBNITZ beschreef 't eerst zijn vertrouwde
vriend J. G. Eccard in 't „Journal der Kunstgeschichte and allgemeine Litteratur" (Numb.
1719); vervolgens Lambrecht (1740), Hissmann
(1783), Rehberg (1787), Eberhard in 't „Pantheon
der Deutschen" (2de deel). In d. laatsten tijd
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heeft men nog verscheidene onuitgegeven geschriften v. LEIBNITZ ontdekt: o. a. „Leibnitz
Opera philos. lat. gal. germ. omnia", edit. prof.
Erdmann (Berl. 1840); „Leibnitz Deutsche
Schriften" herausg. von G. G. Guhrauer (1838
t. 1840); „Leibnitz Biographie" von G. G. Guhrauer (4 din, 1846); „Lettres et Opuscules inodites de Leibnitz" par A. Foucher de Careil
en „Nouv. Lettr. et Opusc. inedites" par le
meme (Paris 1854 en 1857, 2 dln);
, „Refutation
inedite de Spinoza par Leibnitz' publiee par
A. Foucher- de Careil (Paris 1854). d. Geschiedkundige en mathematische werken v. LEIBNITZ
zijn door Portz (Hannov. 1813) en door Gerhardt
(Berlijn 1849-1850, 2 dln) uitgegeven. 't Nieuwste work, op LEIBNITZ betrekking hebbende, is
dat v. Feuerbauch, „Darstellung, Entwickelung
and Kritik der Leibnitschen Philosophie"
(2 din, 1884).
Leicester, een graafs. in Engeland, gelegen tuss. Nottingham, Lincoln, Northampton en Warwick, beslaat 38 vk. mijlen en
bevat 321 000 inw. d. Bodem, die met enkele
hoogten golvende is, doch zich nooit meer dan
800 voet boven 't oppervlak der zee verheft
(Charnwood Forest in 't N.-W. 832 voet), is
bijzonder geschikt voor landbouw en veeteelt en levert voorts veel steenkolen, eenig
ijzer, food, galmei, kalk en leisteen. d. Voorn.
rivieren in dit graafs. zijn d. Soar, een zijrivier der Trent, d. Welland en d. Avon, terwijl d. Unions-, Leicester-, Ashby- en andere
kanalen er doorioopen. 't Leicester-vee is zeer
beroemd, vooral 't schaap om d. fine en
deugdelijke wol. Leicester is voorts d. hoofdplaats voor d. vervaardiging v. wollen kousen.
't Graafs. is in zes hundreds verdeeid en kiest
zes afgevaardigden voor 't parlement.
Leicester, d. hoofdstad v. 't bovengenoemde
graafs., is een der oudste steden v. Engeland
en was reeds d. Romeinen bekend onder d.
naam Ratae Coritanorum. Zij wordt besproeid
door d. Soar en 't Leicester-kanaal, bezit
142 000 inw., een oud slot, waarin zich nu
't gerechtshof bevindt, een R.-Kath. seminarie,
een korenbeurs, een museum, een opera-gebouw, enz. benevens vele weverijen v. wollen
goederen en andere fabrieken. Reeds in 680
werd Leicester eon bisdom, in 914 v. wallen
en muren voorzien, later d. zetel der machtige
graven v. Leicester en daarop die der hertogen v. Lancaster. In d. in 1143 gestichte
abdij s. Mary Pre of Pratis, welker rumen
dichtbij d. stad liggen, overl. in 1530 kardinaal Wolsey.
Onder d. overige steden in 't graafs. Leicester noemen wij Loughborough a. d. Soar,
Hinckley, Melton Mowbray, bekend door zijn
veemarkt en vossenjacht, en Bosworth, in
welks nabijheid in 1485 koning Richard III
door d. graaf v. Richmond, later koning Hendrik VII, verslagen word.
Leicester (ROBERT DUDLEY, graaf v.), zoon
v. d. hertog v. Northumberland, die ten gevolge v. zijn poging om Jane Gray op d.
troon to brengen in plaats v. Maria op 't
schavot om 't leven kwam, word in 1531 gob.
Aan een baitengemeene schoonheid al d. talenten v. een hoveling parende, wist hij zich
hoog in d. gunst v. koningin Elizabeth to
stollen, die hem met d. hoogste gunstbewijzen overlaadde en tot graaf v. Leicester
en baron v. Denbigh verhief. Geruimen tijd
zelfs mocht hij d. hoop koesteron door haar
als echtgenoot to worden aangenomen. Zijn
inborst beantwoordde echter weinig a. zijn
uiterlijk en, hoewel misschien veel wat hem
wordt verweten faster is, historisch is er
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genoeg bewezen om d. uitbundigon lot dien
enkele schrijscers hem toezwaaien, to wraken. Ofschoon toch 't geheim, dat over d.
dood v. zijn eerste vrouw, Amy Robsart,
hangt (met wie hij in 1550 heimelijk gehuwd
was), nog niet geheel is opgeheven, bestaat
er alle grond voor 't vermoeden, dat hij
haar door vergif om 't leven bracht, ten
einde zijn hand vrij to hebben voor d. koningin.
't Is bekend, dat dit voorval 't onderwerp v.
Walter Scott's „Kenilworth" uitmaakt. Evenzoo wordt hij verdacht v. d. moord v. d. graaf
Devereux v. Essex, wiens weduwe hij insgelijks heimelijk huwde. d. Ontdekking v. dit
geheime huwelijk dreigde hem een oogenblik
Elizabeths gunst to doen verliezen, maar hij
wist haar zoozeer to bevredigen, dat, toen zij
in 1585 eindelijk besloot d. Nederlanden tegen
Spanje to hulp to komen, LEICESTER word
uitgekozen om haar voornemens uit to voeren.
d. Opdracht der souvereiniteit had zij geweigerd, evenzeer d. titel v. beschermster,
daar zij niet geheel met Spanje wilde broken; maar zij zond haar gunsteling, als
gouverneur-generaal, met een kleine macht
v. Engelsche troepen. Bij doze zending bleek
echter zijn `volslagen gebrek a. kunde als
staatsman of legerhoofd. Met een zeer onbepaalden last voorzien, had hij v. d. beginne
met d. naijver der Staten v. Holland to kampen, die hem wantrouwden on v. 't oograerk
verdachten d. weg v. Anjou in to willen slaan.
Hij was bekleed met d. macht, die d. oude landvoogden onder d. Spaansche graven hadden
bezeten, on spoedig roes dus d. vraag, bij wie
d. souvereiniteit, die vroeger bij d. vorst berustte, thans was. d. Partij V. LEICESTER beweerde bij d. Staten-Generaal, 'tgeen hun
belang was, omdat zij bij dozen d. meerderheid hadden. d. Staten v. Holland, hierin door
Oldenbarneveld geleid, beweerden, dat ze
integendeel bij d. Staten der provincien was.
In dozen strijd nu was LEICESTER, niettegenstaande hij d. overgroote meerderheid def
provincien voor zich had on door 't ontzag
voor d. koningin on 't onmisbare v. d. Engelache huip gerugsteund werd, niet opgewassen tegen d. bekwamen Oldenbarneveldt. Zijn
gezag werd voortdurend miskend on besnoeid
en, daar hij ook niets togen d. Spanjaarden
wist uit to richten, word men er meer en
meer op bedacht, hem zoo mogelijk to verdringen on Prins Maurits (die bij d. dood v.
Willem I slechts 17 jaren oud was) in zijn
plaats to stellen. Daarentegen trachtten d.
aanhangers v. LEICESTER 't gezag v. d. landvoogd door verschill. maatregelen to bevestigen. In Utrecht drong men er op aan d.
souvereiniteit opniouw a. Elizabeth op to dragen, maar hiertoe bestond niet langer d. drang,
welke daartoe in 1584 genoopt had. Tevergeefs
ook poogden zijn aanhangers zich v. d. voorn.
steden v. Holland meester to maken; hun
toeleg mislukte door d. vastberadenheid v.
Hollands Staten on strekte slechts om d.
landvoogd gehaat to maken on zijn gezag
nog openlijker to doen miskennen. Reeds een
jaar na zijn komst, in Nov. 1586, vertrok hij
n. Engeland en, hoewel hij in Juni v. 't
volgend jaar op verlangen der Staten-Generaal
terugkeerde, vond hij zijn positie spoedig zoo
onhoudbaar, dat hij nog in Dec. v. dat jaar
zijn gezag nederlegde on met bewilliging der
koningin voor good n. Engeland terugkeerde.
Zijn ongeschiktneid voor een ambt v. eenig
gewicht was zoozeer gebleken, zelfs a. Elizabeth, dat 't een stork bewijs voor zijn persoonlijken invloed en haar dwaze voorliefde was,
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dat hij in 1588 bij 't naderen der Spaansche
Armada tot opperbevelhebber v. 't leger
werd benoemd. Gelukkig werd zijn veldheerstalent niet op d. proof gesteld. Kort na d.
vernietiging der Armada oved. hij, 4 Sept.
1588. Zijne bezittingen werden door d. koningin
bij openbare veiling verkocht om zijne schulden a. haar to voldoen. (In 1890 verscheen
to London een work, getiteld „Elizabeth and
Leicester").
Leichhardt (FRIEDRICH WILHELM LUDWIG),
een Duitsch ontdekkingsreiziger, 23 Oct. 1813
to Trebatsch bij Beskow gab.; hij studeerde
to Gottingen in d. letteren on to Berlijn in d.
natuurkunde. William Nicholson, met wien hij
to Berlijn bevriend was geworden, nam hem
mee op een reis door Frankrijk, Italie on
Engeland on vanhier ging hij in 1841 n. Australie, waar hij eerst v. Sydney on d. Moretonbay
(Queensland) uit kleine tochten ondernam; d.
geologische gesteldheid v. d. bodem v. NewCastle naar Brisbanewater en t. W. v. d. Liverpool Plains n. Moretonbay en v. 't hoogland
v. Nieuw-Engeland n. Port-Stephens beschreef
hij in „Beitrage zur Geologie v. Australien"
(1855). Daarna ondernam hij een grooteren
tocht v. 1844—'46, waarover hij in 1817 zijn
„Journal of an overland expedition in Australia from Moreton Bay to Port Essington"
schreef. Op zijn tocht door d. onbekende woestip v. d. Oost- tot d. Noordkust a. 't schierelland Coburg, die hij 13 Aug. 1844 v. Sydney
uit begon, ontdekte hij verscheidene rivieren;
hij drong tot d. Carpentariaboezem door, werd
daar door zwarten overvallen, maar bereikte
toch zijn doel, daar hij 24 Dec. 1845 PortEssington op Coburg bereikte. Nu wilde hij
't geheele Australische vastland v. 't 0. naar
't W., v. d. Grooten tot d. Indischen Oceaan
doortrekken, maar men ontving v. hem op
dien tocht geen berichten sedert 3 April 1848,
zoodat hij vermoedelijk met zijn reisgenooten
is omgekomen. Zie Zuchold„,Leichhardt,
eine biographische Skizze" (Leipz.1856); „Leichhardt's Briefe an seine Angehorigen" gaven
Reumayer en Otto Leichhardt uit (Hamburg
1881).
Leiden, oudtijds Leyden geschreven en.
in 't Latijn Lug dunum of Lugodunum Batavorum geheeten, is een ruim gebouwde stad in d.
Nederl. prov. Zuid-Holland on ligt bijna 2 uur t.
0. der Noordzee, 3 uur t. N.-0. v. 's-Gravenhage
en 10 uur t. W. v. Utrecht. Zij heeft (1 Jan.
1892) ruim 43 500 inw., waarvan een groot gedeelte in 't fabriekswezen zijn bestaan heeft.
Onder daze fabrieken telt men laken-, deken-,
baai-, duffel- en greinfabrieken, wolspinnerij
on perserij, katoenfabrieken, bleekerijen, metaalgieterijen, ankersmederijen, boekdrukkerijen, branderijen, brouwerijen enz. d. Boter-,
kaas- on graanhandel is er zeer belangrijk,
terwijl d. lammerenmarkt d. grootste der prov.
en d. markt v. duirenboonen zelfs d. grootste
v. geheel Nederland is (Verslag der Kamer
v. Kooph. on fabr. to Leiden, 1890).
Leiden bezit een beroemde hoogeschool, in
1574 ten loon voor d. dapperheid harer burgers in 't beleg der Spanjaarden haar door
d. Staten v. Holland verleend en in 1575 op
8 Febr. plechtig ingewijd. Doze universiteit,
d. oudste v. ons land, is door d. menigte geleerden, die haar tot sieraad hebben verstrekt,
wereld beroemd geweest on nog geniet een
doctorale bul uit Leiden in 't buitenland een
goede reputatie. 't Academiegebouw heeft een
senaatskamer, welke met d. portretten v. een
zeer groot aantal barer professoren prijkt.
Onder d. overige wetenschappelijke instellin-
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gen v. Leiden munten
d. fraaie plan tentuin,
't beroemde museum voor natuurlijke historie,
d. uitgebreide on vermaarde boekerij, waarin
o. a. een b(jzondere schat a. Arabische handschriften wordt aangetroffen,'t rijks herbarium,
't anatomisch kabinet, 't museum v. oudheden,
d. maatschappij v. Nederl. letterkunde, een
gymnasium, een hoogere burgerschool voor
jongens en een voor meisjes, een kweekschool
voor d. zeevaart, eenige muziekscholen enz.
Tot d. oudheden v. Leiden behoort o. a. d.
muur v. d. ouden Burcht, in 't midden der stad
tuss. twee armen v. d. Rijn gelegen • bezienswaardige gebouwen zijn 't antieke ;
op d. Breestraat (een der schoonste straten
v. ons land), 't huis „'s•Gravenstein",'t Gemeenlandshuis v. Rijnland, d. Stadswaag en 't
Boterhuis, d. Groote of St. Pieterskerk, met
een aantal grafsteenen v. beroemde manners
(Boerhaave, Moorman, Camper, Brugmans,
Van der Palm), d. Hooglandsche- of St. Pancraskerk, een pronkstuk v. middeleeuwsche
bouwkunst, en meer andere.
d. Vroegere wallen der stad zijn verdwenen
en die a. d. zuidzijde zijn in fraai plantsoen
herschapen. Bij d. Rijnsburgsche poort (een
der zeven v. weleer) prijkt 't standbeeld v. d.
beroemden Boerhaave, door Strack6 gemodelleerd.
Indien men Leiden voor 't oude Lugdunum
Batavorum houden mag is daze stad d. oudste
der prov. In d. 9e en 10e eeuw vindt men haar
meermalen vermeld; in d. 13e eeuw word
gravin Ada v. Holland op d. voor dien tijd
zeer sterken burcht belegerd. d. Stad werd
v. 1294 tot 1659 zesmaal uitgelegd en moat
na d. laatste vergrooting 13 000 huizen en in
1640 weinig minder dan 100 000 inw. geteld hebben. 't Was voorn. in d. 16e en 17e eeuw, dat
d. fabrieken hier bij uitstek bloeiden, dock,
toen die langzamerhand begonnen to vervallen, verminderde ook aantal inw., dat vooral
in d. laatste helft der vorige eeuw met zulk
een verbazende snelheid afnam, dat 't in 1815
niet meer dan 28 000 bedroeg. In een halve
eeuw (tot 1804) werden niet minder dan 540
huizen afgebroken ; terwijl d. lakenfabrieken,
die in d. 16e eeuw in sommige jaren 44 000,
in d. 17e 25 000 stukken leverden, in 1802 niet
meer dan 1086 vervaardigden. Sedert d. laatste
1 ) Uitgemaakt schijnt thans evenwel, dat
genoemde Latijnsche naam niet beantwoordt
a. een voormalige Romeinsche stad, ter plaatse
v. 't hedendaagsche Leiden gelegen. Misschien
werd daarmee d. „Arx Britannica" (vOOr Katwijk) of eenige andere Romeinsche nederzetting in d. nabijheid bedoeld. Die classieke
benaming word pas veel later a. Leiden gegeven, n. 1. toen zij eon geleerde stad, d . zetel
v. een academie, geworden was. Onverklaarbaar zou 't anders ook zijn, dat men in Leiden
zelf nooit overblijfselen v. eon Romeinsche (of
Celtische) stad gevonden heeft. d. Oudste naam
der sleutelstad is Leitha, Leithen, wat volgens
prof. De Vries en Fruin „a. d. wetering" beteekent. Die wetering droeg in d.Middeleeuwen
d. naam Marne, welke benaming in en bij
Leiden nog als Mare is overgebleven. d. Naam
Leie, Lee, Leiden (v. 't Gotische leithen, gaan,
voeren) voor waterloop en huizen langs
een waterloop komt ook elders in 't zuiden
v. ons land voor. Eveneens vindt men ook
elders Romeinsche plaatsen, die Lugdunum
heetten, eon woord, dat oorspronkelijk v. Celtische of komst schijnt to zijn (lug, lugus = raaf,
en dun dunum = hoogte, duin).
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jaren evenwel is Leiden als fabriekstad weer
,sterk vooruitgegaan en ook in getal inwoners zeer toegenomen.
Histo:isch is Leiden bekend vooral door
twee btjzonderheden, n. 1. 't beleg der Spanjaarden in 1574, toen d. Leidenaars ten spilt
v. vijand, hongersnood en pest ten einde toe
volhardden, en 't springen v. een kruitschip
op 12 Jan. 1807, waarbij d. geheele noordoosthoek v. Steenschuur en Rapenburg werd vernield en ruim 150 menschen 't leven verloren
(d. „RuIne" of v. d. Werffpark, dat sedert 1886
met een fraai standbeeld v. burgemeester v.
471. Werff prijkt).
Men zie over Leiden 3. J. Orlers, „Beschryvinghe der Stadt Leyden" (1614), Mr. S. v.
Leeuwen, „Korte Beschrijving v.'t Lugdunum
Batavorum, nu Leyden" enz. (1672), „Beschryving der Stad Leyden door Frans v. Mieris
en naa deszelfs overlyden vervolgd, met een
byvoegsel vermeerderd en uitgeg. door Mr.
Daniel v. Alphen, versierd met d. af beeldzels
der voornaamste gebouwen" (1770). En over
't beleg: Jan Fruytiers, „Corte Beschrtjvinghe
v. d. strenghe Belegheringhe ende wonderbaerlycke Verlossinghe der Stadt Leyden in
Hollandt" (1577), Adrianus Severinus, „Gedenkschrift wegens d. vermaarde Belegering en
't Ontzet der Stad Leiden, kortelijk en duidelijk
voorgestelt uit d. grondt der Eerste en gebragt
tot d. Laatste beroerten en oorlogen v. Nederland, voorgevallen in d. Me en 16e eeuw" (1737).
Leiden (LucAs VAN), zie LEYDEN, LUCAS VAN.
Leiden (JAN VAN), zie LEYDEN, JAN VAN.
Leiderdorp, een dorp en gemeente in d.
Ned. prov. Zuid-Holland, a. d. Ouden Rijn en
ruim een uur t. 0. v. Leiden, met 3100 inw.,
die hun bestaan vinden in veeteelt en zuivelbereiding, kweekerij en warmoezerij, bleekerij,
steenbakkerij e. a. takken v. nijverheid.
Leidesdorf(MAx), een geneosheer v. krankzinnigen, gob. in 1818 te Weenen en over'.
aldaar 9 Oct. 1889. Na voltooide studi8n a. d.
universiteit zijner geboorteplaats, bezocht hij
verschill. hospitalen en inrichtingen voor
zenuwlijders in Duitschland, Engeland en
Fraukrijk; hij wend daarna tot directeur v. 't
krankzinnigengesticht te s. Petersburg benoemd en vestigde zich in 1856 als privaatdocent in d. psychiatrie a. d. Weener universiteit. 'Vier jaar later tot directeur v. 't krankzinnigengesticht te Ober-Dobling benoemd,
werd LEIDESDORF in 1866 tot hoogl. te Weenen
beroepen, waar hij in 1875 tevens voorzitter
v. d. psychiatrieche kliniek in 't BenedenOostenrijksche . krankzinnigengesticht werd.
Buitengewoon waren d. tact en d. bekwaamheid, die LEIDESDORF bij d. verpleging v. zielsziekten a. d. dag legdo, en v. alle kanten werd
dan ook zijn hulp gevraagd; vooral ook wend
voor patienten uit d. hoogere kringen zijn
advies ingeroepen. In 1888, een jaar voor zijn
dood, trok hij zich uit 't openbare leven terug.
Van zijn geschriften noemen we : „Lehrbuch
der psychischen Krankheiten" (1865) en „Psychiatrische Studien" (1877).
Leidsche flesch. d. Leidsche flesch is een
condensator, door Cunaeus en Musschenbroek
in 1746 te Leiden uitgevonden. Zij bestaat uit
een glazen flesch met wijden hals, in- en nitwendig met bladtin bekleed tot op zekeren
afstand v. d. hals, welke met een isoleerende
vernislaag bedekt is. Door d. isoleerenden
stop v. d. hals gaat een metalen stang, welke
buiten d. flesch in een knop eindigt en door
middel v. een metalen kettinkje met 't binnenbekleedsel verbonden is. Wanneer men d.
flesch wil laden, brengt men d. knop in aan-
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raking met d. geleider v. een electriseermachine, terwijl 't buitenbekleedsel door
eon goeden geleider, bijv. door d. flesch in d.
hand to nemen, met d. grond verbonden wordt.
Krijgen d. knop en 't binnenbekleedsel dan
bijv. eon positieve electrische lading, dan
krijgt 't buitenbekleedsel een even groote
negatieve lading. Deze ladingen kunnen een
bepaalde grens niet overschrijden, die echter
des to hooger is, hoe dunner 't glas v. d. flesch
is. Om d. flesch to ontladen, brengt men 't
buitenbekleedsel met d. knop in aanraking
door een goeden geleider; d. ontlading heeft
dan plaats met een heldere vonk en een knapeend geluid; is 't menschelijk lichaam d. ontladen, dan voelt men een moor of minder
z waren schok. d. Leidsche flesch kan ook
langzaam ontladen worden door haar op een
isoleerend voetstuk to plaatsen en er, door
beurtelings aanraken v. d. knop en 't buiteneekleedsel, eon reeks kleine vonken uit to
trekken.
Voor sterker uitwerkingen vereenigt men
eenige Leidsche flesschen tot een battery;daartoe moeten zij in een v. binnen met bladtin
belegden bak geplaatst worden, welk bladtin
door een ketting met d. grond gemeenschap
heeft, terwi♦j1 d. knoppen der binnenbekleedsels
door metal en stangen met elk. verbonden worden, zoodanig, dat men 't verband tuss. d.
verschill. flesschen naar willekeur verbreken kan.
d. Ontlaadtang, welke men bezigt om d.
Leidsche flesch to ontladen, bestaat uit twee
koperen armen, die in knoppen uitloopen en
beweegbaar zijn om eon scharnier, dat a. een
stevig isoleerend handvat bevestigd is.
Men kan een Leidsche flesch ook tot een
electrometer maken; dan krijgt hij d. naam
flesch van Lane. Otn 't buitenbekleedsel eener
gewone Leidsche flesch wordt een koperen
band gelegd, welke met een koperen stang,
in een knop eindigende, verbonden is. In dozen
knop beweegt zich een metalen staafje,insgelijks v. twee knopjes voorzien, waarvan men
or een naar willekeur d. knop e v. d. Leidsche
flesch van Lane kan doers naderen. Deze inrichting is zeer geschikt, om d. hoeveelheden
electriciteit, welke in een Leidsche flesch geladen worden, to meten. Daartoe wordt d.
knop e in gemeenschap gebracht met 't buitenbekleedsel eener Leidsche flesch, die op
een isoleerend voetstuk geplaatst en met d.
conductor eener electriseermachine in verband
is. Doze knop e ontvangt dan een positieve
electrische lading v. 't buitenbekleedsel en
laadt zoo doende 't binnenbekleedsel der flesch
van Lane met positieve electriciteit. Is nu d.
lading in die flesch groot genoeg, dan springt
een vonk v. 't metalen staafje naar e over,
waarna d. flesch nagenoeg in haren oorspronkelijken toestand is teruggebracht. Hierna kan
weer een even groote lading v. 't buitenbekleedsel der geIsoleerde flesch naar d. knop
e v. d. flesch v. Lane stroomen en weer een
vonk overspringen, zoodat d. lading der gelsoleerde flesch evenredig is a. 't aantal zelfontladingen der maatflesch.
Leigh is een fabriekstad in 't Engelsche
graafsch. Lancashire, 12 KM. t. Z.-W. v. Bolton-Le-Moors gelegen, met 28 700 inw.; zij
heeft katoen- en zijdeindustrie, glasfabricage,
kolenwerken, gieterijen en brouwerijen.
Leighton (SIR FREDERICK), een uitstekend
Engelscb historieschilder, 3 Dec. 1830 to Scarborough (York) gob. Hij bezocht op jeugdigen
leeftijd Rome, Florence, Frankfort, Berlijn,
Partjs en Brussel en werd overal door d.
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beroemdste meesters onderwezen. 't Eerst
verscheen hij bij d. Royal Academy in 1855
met zip beroemde schilderi.j „Cimabue's Madonna carried in Procession through the
Streets of Florence", dat door d. koningin
gekocht werd. Van zijn latere werken moeten
genoemd worden: , d. Triomph der Muziek"
(1856), „Orpheus en Euridice", „Paolo en Francisca" (1861), „Ariadne" (1868), „Hercules,
worstelende met d. Dood" (1871), „Cymon en
Iphigenia" (1884), „Gehuwd" (1882), „Andromache" (1888),benevens een aantal muurschilderingen in 't Kensingtonmuseum. In
1864 werd hij lid v. d. Royal Academy en in
1878 president v. d. Kunstacadamie en tevens
ridder. Hij ontving een eeremedaille voor
beeldhouwwerk op d. Parijsche tentoonstelling
v. 1889 en d. universiteiten v. Oxford, Cambridge en Edinburgh hebben hem d. eeregraad gegeven. Zijn leven beschreef Mrs.
Andrew Lang (Art Annual 1885).
Leighton-Buzzora, een marktplaats in
't Engelsche graafsch. Bedfort, a. d. Ouse en
a. d. noordwesterbaan, 64 KM. t. N.-W. v. Londen, met 10 390 inw., die zich met landbouw
en stroovlechterij bezighouden; d. stad heeft
een korenbeui
Leimuiden, een dorp en gemeente in d.
Ned. prov. Zuid-Holland, 4 uur t. Z.W.
. v.
Amsterdam, met ruim 1500 inw.
Leiningen, een dorp in Rijn-Beieren, dat
d. naam geschonken heeft a. een .overoud
stamhuis in Duitschland, 'twelk na verloop
v. tUd andere bezittingen gekregen heeft en
thans in verschill. takken geplitst is, waarvan d. een met d. vorstelijken, d. andere met
d. grafelijken titel. In 't laatst der 15e eeuw
had 't toen nog alleen grafelijke stamhuis v.
Leiningen twee hoofdlinien : die v. LeiningenWesterburg, zoo genoemd, toen 't in d. vrouwelijke linie op een weduwe eens graven v.
Westerburg overging, en die v. LeiningenDachsburg, zoo genoemd naar een graafs. v.
dien naam, dat tot d. bezittingen v. d, leden
dezer linie behoorde.
't Geslacht Leiningen-Westerburg werd in
1695 in een oudere en jonger linie verdeeld,
welker bezittingen thans in Hessen en Nassau
gelegen zijn. 't Hoofd der eerste is graaf
Frederik, geb. 1806, die zijn vader in 1839 opvolgde en zijn gewoon verblijf hield to Ilbenstad in 't groothertogdom Hessen. d. Jongere
linie is in d. 18e eeuw weer in een Nassausche
of Katholieke on een Beiersche of Luthersche
vervallen, waarvan echter d. eerste is uitgestorven en d. laatste vertegenwoordigd
wordt door d. zonen v. graaf Karel August,
die hun verblijf houden to Bamberg. 't Grafelijke huis Leiningen-Dachsburg verviel in
twee takken, die v. Hardenburg on die v.
Heidesheim, waarvan d. eerste in 1779 tot d.
rijksvorstelijke waardigheid verheven werd.
d. Bezittingen liggen in Baden, Beieren en
Hessen. 't Hoofd v. 't geslacht LeiningenHardenburg is, sedert 1856, Ernst, vorst v.
Leiningen, die zijn verblijf to Amorbach houdt.
Hij is in 1858 met een dochter v. wijlen
Leopold, groothertog v. Baden, gehuwd. 't
Vorstelijk huis v. Leiningen-Hardenburg is
door huwelijk ook na verwant met d. tegenwoordige koningin v. Groot-Britannie on Ierland, daar Louisa Maria Victoria, een dochter
v. d. hertog v. Saksen-Coburg, in 1803 met vorst
Emich v. Leiningen huwde en zoo d. grootmoeder v. vorst Ernst werd, terwijl ztj door
haar tweede huwelijk, v. 1818-1820 met
Eduard, hertog v. Kent, ook d. moeder v.
koningin Victoria werd.
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Eindelijk werd 't geslacht Leiningen-Heidesheim in drie takken gesplitst, die in d. 18e
eeuw in d. rechte lijn uitstierven, doch v.
welke een in d. zijlinie Guntersblum is blijven
voortbestaan, die op haar beurt in twee
takken, die v. Guntersblum of Billigheim en
die v. Heidesheim of Neudenau, is overgegaan.
d. Nazaten v. d. eersten stam houden verblijf op 't kasteel Neuburg a. d. Neckar, die
v. d. anderen te Heidelberg. Zie „Genealogische Geschichte des Hauses Leiningen"
(1890).
Leinster, d. zuidoostelijkste prov. v. Ierland, grenst t N. a. Ulster, t. W. a. Connaught
en Munster, t. Z. a. 'i kanaal v. s. George
en t. 0. a. d. Iersche zee. d. Kust heeft minder bochten dan in d. overige deelen v. 't
eiland; d. voorn. baaien zijn die v. Dundalk
en Dublin, met d. havens v. Wexford en
Waterford. Bergen treft men in 't oostelijka
gedeelte der prov. aan, voornamelijk in 't
graafs. Wicklow, waar o. a. d. Lugnaguilla
een hoogte v. 868 M. bereikte, alsmede in
't W. en Z., waar zich d. bergketens v. Slieve
Bloom, Knockmeledown, Kilkenny en Blackstairs verheven. In 't N. en in 't binnengedeelte daarentegen is d. grond vlak, voornamelijk voor landbouw geschikt, doch ook
wel maerassig en met veen bedekt. Landbouw
en veeteelt zijn d. hoofdmiddelen v. bestaan en
hierbij sluiten zich spinnerij en weverij, turfbereiding, branderij en vischvangst aan. d.
Voorn. meren zijn die v. Derrevergh, Hoyle,
Ennel on Roe; d. rivieren zijn d. Shannon a.
d. grens v. Connaught, met d. Inny en d.
Brosna, d. Slaney en d. Barrow met d. Nore
in 't Z.. t. 0. d. Ovoca in Wicklow, d. Liffey
bij Dublin en d. Boyne, ons bekend door d.
overwinning v. prins Willem III op 't leger
v. Jacobus II, met 't Blackwater in East-Meath.
't Konings- en 't Groote kanaal doorsnijden d.
geheele prov. en verbinden d. Shannon met
d. hoofdstad Dublin. d. Oppervlakte beslaat
358 vk. mijlen; d. bevolking bedroeg in 1841
1 973 731 inw., in 1851 slechts 1 667 771 en in
1881 1 278 990, omtrent welk afnemen der bevolking men vergelijke d. artt. lerland en
Landverhuizing. Leinster wordt verdeeld in 12
graafschappen, met name Louth, East Meath,
Dublin, Wicklow, Wexford, Carlow, Kilkenny,
Kildare, Queen's County, King's County, West
Meath en Longford.
Leipzig, d. tweede stad v. 't koninkrijk
Saksen, doch wat rijkdom, handel en wetenschap betreft d. eerste, ligt 114 M. boven d.
zee in d. groote, vruchtbare .vlakte, die zich
v. d. Saale tot d. Mulde en verder grootendeels
tot d. Elbe uitstrekt. Drie rivieren, d. Pleisze,
Elster en Parthe, doorsnijden d. stad en vereenigen zich op eenigen afstand beneden Leipzig. d. Voormalige vestingwerken zijn in
fraaie wandelwegen en groote pleinen herschapen, terwijl moor dan 23 voorsteden en
eenige in d. onmiddellijke nabijheid liggendo
dorpen reeds geheel met d. stad zijn samengesmolten. In 't noordwesteltjk gedeelte v.
Leipzig ligt 't Rozendal, een bekoorlijk wandelpark. 't Inwendige der stad draagt, ondanks
d. vele nieuwe gebouwen, in bouwsttjl nog
steeds 't karakter v. d. Renaissance- en Rococotijd, voornamelijk d. markt en d. daarop
uitkomendo straten. Op d. markt staat 't Raadhuis, in 1556 door d. beroemden burgemeester
en architect Hieronymus Lotter gebouwd, en
verder 't Konigshaus, waarin v. 1695 tot 1829
d. Saksische en ook d. vreemde vorsten, wanneer ze te Leipzig vertoefden, hun intrek
namen. 't Oude gedeelte der stad, dat betrek-
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kelijk niet dicht bevolkt is, wordt bijna
heelemaal ingenomen door allerlei inrichtingen en gebouwen in 't belang v. d. handel;
verscheidene der voormalige stadsgebouwen
zijn thans daarvoor ingericht en doorsneden
door een menigte doorgangen, die 't verkeer
ten zeerste bevorderen en d. middelpunten
zijn der groote handelsdrukte, terwijl ze tevens
tallooze winkels en uitstallingen bevatten. d.
Schoonste huizen der stad staan langs d.
nieuw aangelegde gedeelten, o. a. 't koninklijke paleis in d. Goethe-straat, d. prachtige
gebouwen der Algemeene Duitsche credietbank, enz. Op 't Augustusplein staat 't voorn.
gedeelte der 'Universiteit, 't „Augusteum",
van 1834—'36 gebouwd. Belangrijke gebouwen
zijn verder 't nieuwe Concertgebouw, in 1884
opgericht, 't gebouw v. d. Rijksbank, d. oude
schouwburg in 't noordwestelijk gedeelte der
oude stad, d. in 1834 gebouwde boekhandelaarsbeurs en 't in 1888 ingewijde nieuwe
„Buchhandlerhaus" in d. Hospitaalstraat. Leipzig heeft een bevolking v. 293 530 inw. (tegen
170 340 in 1885, 85 394 in 1864, 32 146 in 1800 en
21 000 in 1776). Onder d. inrichtingen voor
onderwijs staat d. Universiteit bovenaan. Ztj
werd in 1409 door d. markgraaf v. Meiszen Frederik d. Strijdbare en diens broeder Wilhelm
gesticht; hier vonden d. Duitsche studenten,
die tijdens d. Hussietenkrijg uit Praag verdreven worden, een toevluchtsoord. Herhaaldelijk werd d. universitoit door verscheidene
Saksische vorsten rijk bedacht; tegenwoordig
bezit zij in d. stad verschillende gebouwen,
waaronder een groote bibliotheek met 300 000
boekdeelen en 2100 handschriften, een muntenkabinet, een archaeologisch museum, verzamelingen op 't gebied der zoologie, mineralogie
en pharmacognosie, een sterrenwacht, voorbeeldig ingerichte laboratoria, een botanischen
tuin, een ontleedkuiidige school, een gasthuis
voor ooglijders, een uitgebreide cliniek en
andere inrichtingen. Verder bezit d. stad 3
gymnasia, een reaalschool, een handelsschool,
een meisjesschool en een inrichting ter opleiding v. boekhandelaars-leerlingen. Ook moeten
genoemd worden d. academie voor beeldende
kunsten en 't conservatoire, dat in 1843 door
blendelssohn-Bartholdy werd opgericht.
Ofschoon Leipzig v. oudsher in d. eerste
plaats een handelsstad geweest is, heeft toch
d. iiidustrie der stad (voornamelijk der voorsteden) in d. laatsten tijd een hooge vlucht
genomen. In 't jaar 1888 waren er 501 inrichtingen v. nijverheid met 19 951 werklieden.
Van belang zijn d. ijzergieterijen, d. machinefabrieken, d. tabak-, sigaren-, meubel-, spiritusen papierfabrieken; ook worden er veel
muziekinstrumenten, reukwerken, kunstbloemen, gomelastiek en chemicalien vervaardigd.
Wereldberoemd is Leipzig ook door zijn pianofabrieken. Verder zijn d. wol-, katoen- en
kantfabrieken, d. bierbrouwerijen en d. fabrieken v. minerale wateren v. groote beteekenis.
Nog altijd is Leipzig 't middelpunt v. d. Duitschen boekhandel: op 't eind v. 1886 waren
er niet minder dan 500 boekverkoopers-firma's,
waaronder 244 uitgeverszaken, die in genoemd
jaar 2914 werken uitgaven, d. i. 18 pct v. d. gezamenlijken Duitschen boekhandel. d. Namen
Brockhaus, Spamer, Engelmann, Breitkopf en
Bartel, Tauchnitz, Teubner, Vosz, Kirchhoff
en Weber zijn over d. geheele wereld bekend.
Een niet onbelangrijke tak v. d. Leipziger
boekhandel is d. omzet in oude boeken. Van
groot gewicht zijn ook d. muziekhandel, d.
boekbinderij, d. lithographie, d. xylographie
en d. papierhandel.
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Zijn vermaardheid als handelsstad heeft
Leipzig voornamelijk to danken a. zijn gunstige ligging in 't. Tnidden v. Duitschland, op
't kruispunt v. twee belangrijke wegen, waarvan d. eene uit Rusland en Polen n. d. Rijn
en d. andere v. d. Noord- en Oostzee n. ZuidDuitschland en Italie leidt. d. Groote handelsdrukte der stad bereikt haar toppunt in
d. belangrijke missen (d. Nieuwjaarsmis, d.
Paasch- en Michielsmis). Deze zijn in d. 13e
eeuw ontstaan uit d. jaarmarkten en wonnen
gaandeweg in belangrijkheid, totdat ze sedert
1711 zelfs d. missen v. Frankfort a. d. Main,
die vroeger d. belangrijkste waren, overvleugelden. Nadat Saksen in 1834 tot't Tolverbond
was toegetreden en vooral na d. opening v.
d. spoorweg v. Dresden n. Leipzig bereikten d.
missen haar hoogsten bloei, maar d. omkeer
in d. wijze v. handeldrijven, die door d. voortdurende uitbreiding v. 't spoorwegnet en d.
steeds toenemende ontwikkeling v. d. posten telegraafdienst is teweeggebracht, heeft
ook d. belangrijkheid der Leipziger missen verminderd en zal deze in verloop v. tijd een
geheele verandering doen ondergaan. Van groot
belang is d. pelshandel en verder d. handel
in katoenen en wollen goederen. Zijde, ijzerwaren, chemicalien, koloniale waren, ventstoffen, wijnen, koren, vee, speelgoed, horloges,
porselein, papier en zuidvruchten, dat alles
wordt in groote hoeveelheden op die groote
markten omgezet. Naar alle richtingen gaan
uit Leipzig spoorwegen, terwijl er een begin
is gemaakt met 't graven v. een kanaal ter
verbinding v. Elster en Saale.
d. Omgeving der stad, een uitgestrekte, zacht
golvende vlakte, is geenszins v. natuurschoon
ontbloot; in d. onmiddellijke nabijheid strekken zich een paar zorgvuldig onderhouden
bosschen uit, terwijl hier en daar gedenksteenen on monumenten herinneren a. d.
grooten volkerenslag v. 1813, in d. omtrek der
stad geleverd.
Eenige geschiedkundige bijzonderheden mogen hier niet onvermeld blijven. Leipzig, oorspronkelijk een visschersdorp, leidt zijn naam
of v. 't Slavische lip of lipa, d. I. linde. In
't jaar 1015 komt 't voor d. eerste maal als
stad voor ; in d. 12de eeuw vestigden er zich
vele Italiaansche kooplieden, voornamelijk uit
Lombardije afkomstig. Reeds onder Otto d.
Rijke (1156-1189) verwierf zich d. stad twee
v. haar missen en in d. volgende eeuwen
verkreeg zij vele voorrechten en vrijheden,
0. a. 't recht v. munt to slaan. In 1409 werd
haar universiteit gesticht en in 1458 d.Nieuwjaarsmis ingevoerd. In 1485 kwam Leipzig a.
d. Albertinische linie v. 't hertogelijk vorstenhuis en onder Hendrik d. Vrome werd er d.
Hervorming ingevoerd (1539). Spoedig daarop
vestigden er zich d. eerste boekhandelaars,
die sinds 1667 steeds meer v. Frankfort a. d.
Main naar hier kwamen, totdat Leipzig in
't begin der 18de eeuw 't middelpunt v.
Duitschland's boekhandel wend. Steeds meer
breidde d. handel zich uit en, schoon ze door
d. veelvuldige oorlogen dikwijls to lijden had,
herstelde d. stad zich spoedig weer. Vooral
na 't einde v. d. 7-jarigen oorlog en tot d.
Franschen tijd beleefde zij een tijdperk v.
bloei. Ten gevolge v. 't Continentale stelsel
moesten in 1806 alle Engelsche waren to
Leipzig in beslag genomen worden en ze werden .eerst weer door 't betalen v. een som v.
7 millioen francs vrijgegeven. In 1834 is Saksen
toegetreden tot 't Tolverbond, waardoor 't
gevaar, dat Leipzig's handel schade zou lijden
door d. onmiddellijke nabijheid der Pruisi-
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een gevolg v. d. verdeeling v.
sche grens
uit d. weg geruimd werd. d. GunSaksen
stige ligging der stad in een vlakte in 't midden v. Europa heeft echter ook ten gevolge
gehad, dat herhaaldelijk groote veldslagen
in hare nabtjheid zijn geleverd, waardoor
veel ellende over d. stad werd gebracht. In
d. 30-jarigen oorlog had ze veel to lijden door
herhaalde belegeringen en zware krijgslasten;
ook in d. 7-jarigen oorlog moest 't a. Frederik.
d. Groote een hooge schatting opbrengen. 't
Beroemdst in d. geschiedenis is d. groote slag
(v. 1813, waarin Napoleon door d. Bondgenooten,
Pruisen, Russon en Oostenrijkers) werd verslagen en die v. 16 tot 19 Oct. duurde. Deze slag,
waarin men 82 860 dooden en gewonden telde
en 29 dorpen in d. omtrek der stad verwoest
werden, vernietigde Napoleons wereldheerschappij en besliste over d. afloop v. d. oorlog.
Men zie over Leipzig: Hasse „die Stadt
Leipzig und ihre Umgebung, geographisch und
statistisch beschrieben" (1878); von Moser und
Benndorf „Fiihrer durch Leipzig" (1887); Lorck
„die Druckkunst und der Buchhandel in Leipzig" (1879); Moser „Geschichte des Leipziger
Handels" (1870); Hasse „Geschichte der Leipziger Messen" (1885); Grosze „Geschichte der
Stadt Leipzig" (2 din, 1837—'42) en Wustmann
„Aus Leipzigs Vergangenheit" (188:5).
Leisewitz (JOHANN ANTON), een Duitsch
dramatisch dichter, geb. 9 Mei 1752 to Hannover, bezocht in 1770 d. universiteit v. Gottingen en maakte kennis met HOlty e. a. leden
v. d. „Hainbund", in welken bond hij zelf in
1774 ook opgenomen werd. In 1775 werd hij
advocaat to Brunswijk, waar hij ook Lessing
leerde kennen, in 1780 leeraar v. d. erfprins, in
1781 canonicus, in 1792 secretaris v. d. geheime
kanselarij, in 1801 geheim justitieraad en
medelid v. 't geheimraadcollege, waarbij hij
zich groote verdiensten voor 't armwezen verwierf, en in 1805 werd hij president v. 't „Obersanitatscollege". Hij stied 10 Sept. 1806 to
Brunswijk. LEISEWITZ is vooral bekend door
zijn treurspel „Julius von Tarent" (Leipz. 1776).
• Zijn gezamenlijke werken met een biographie
gaf Schweiger (Brunswijk 1838, 2e dr. 1870) uit.
Leisinger (ELISABETH), een beroemde Duitsche zangeres, 17 Mei 1864 to Stuttgart gob.;
al vroeg toonde zij veel muzikaal talent, dank
zij haar fraaie stem. Ter voltooiing harer
muzikale opleiding bezocht zij eenigen tijd
't conservatoire te Parijs, waar zij bovendien
't onderricht v. Mevrouw Viardot—Garcia
ontving. Daarna trad zij te Stuttgart op een
paar concerten op en zij ondervond daarbij zooveel succes, dat zij door d. directeur der Berlijnsche hofopera werd geengageerd. Ook hier
was haar bijval groot, vooral als haar fraaie
stem in „Mignon" en „Rosine" zoo tot haar
volle recht en hoogste ontwikkeling kwam.
Tot 1886 bleef ELISABETH LEISINGER in Berlijn;
toen vertrok zij n. Parijs, ten einde aldaar
nog eenige leiding v. d. gevierde Madame
Viardot-Garcia to ontvangen. Weldra verbond
zij zich hier ook a. d. Fransche opera. Koch
met minder bijval begroet dan in Pruisens
hoofdstad, begaf zij zich n. Berlijn terug. Van
laatstgenoemde stad uit ging zij nu concertreizen maken n. Wiesbaden, Bonn, Hannover,
Straatsburg e. a. groote steden. LEISINGER'S
zang kenmerkt zich door groote zachtheid,
welluidendheid en lieftalligheid.
Leist (BURKARD WILHELM), een Duitsch
rechtsgeleerde, 12 Juli 1817 to Weston in
Hannover geb. Hij studeerde to Gottingen,
Heidelberg en Berlijn, vestigde zich in 1842
als privaat-docent to Gottingen en zag zich
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vervolgens eerst to Bazel (1846), daarna to
Rostock (1847) en to Jena (1853) tot hoogl. in
't Romeinsche recht benoemd. Van zijn werken
zijn vooral bekend: „Die Bonorum possessio,
ihre geschichtliche Entwickelung und heutige
Geltung" (2 din, 1844—'48), „Mancipation und
Eigenthumstradition" (1865) en „Grako-Italische
Rechtsgeschichte" (1884).
Leith, eon stad en haven in Schotland a.
d. golf v. Forth, een klein uur t. N.-O. v.
Edinburgh, met ruim 70 000 in w. en zeer levendig verkeer op Rotterdam, Hamburg e. a.
havens der Noord- en Oostzee. 't Oudste gedeelte der stad bestaat uit nauwe, morsige
straten, maar 't nieuwere behoeft niet onder
to doen voor d. fraaiste wijken v. Edinburgh,
waarmee Leith allengs den geheel is gaan
uitmaken.
Leitha, een rechter zijrivier v. d. Donau,
die t. Z. v. Wiener-Neustadt in d. Oostenrijksche Alpen ontspringt, onder d. naam Schwarzau, 620 M. boven d. zee. Zij valt bij Presburg
in d. hoofdstroom, na een loop v. circa 2:5
uren. Daar zij voor een deel d. grens uitmaakt
tuns. Beneden-Oostenrijk en Hongarije, pleegt
men d. beide hoofddeelen v. d. OostenrijkschHongaarsche monarchic met d. namen Cisen Trans-Leithamie a. to duiden.
't Leitha-gebergte strekt zich uit tuns. d.
Leitha en 't Neusiedler-meer op d. grens v.
Oostenrijk en Hongarije en eindigt bij Hainburg a. d. Donau. 't Is met dichte wouden
bedekt en verheft zich in d. Sonnberg tot
481 M. boven d. zee. Met d. tegenover gelegen
kleine Karpaten vormt 't Leitha gebergte een
nauwe poort, waardoor d. Donau zich bij Presburg een weg baant.
Leitmeritz, ook .Leutmeritz, d. hoofdstad v. een geltjknamigen kreits in 't noorden
v. Bohemen, ligt schilderachtig op een hoogte
a. d. Elbe, omgeven door een vlakte, die
om haar vruchtbaarheid in granen, wijn
en ooft d. tuin v. Bohemen genoemd wordt.
Zij heeft een prachtige hoofdkerk, een bisschoppelijk paleis, een raadhuis met merkwaardige archieven, eon seminarie, een gymnasium, 2 kloosters, hospitalen enz. d. Inw.,
11 560 in getal, vinden hun bestaan in landen wijnbouw, fabrieken, vischvangst en binnenlandschen handel. 't District Leitmeritz draagt
om zijn heerlijke natuur d. naam 't „Paradtjs
v. Bohemen".
Leitner (GOTTLIEB WILHELM), een Oostenrijksch orientalist en reiziger, 14 Oct. 1840 te
Boeda-Pest geb. Na to Constantinopol, Broessa,
Malta en a. 't Kings-college to Londen zijn opleiding to hebben ontvangen, werd hij reeds in
1861 hoogl. a. laatstgen. instelling in d. Arabische en Turksche talen. In 1863 n. Lahore gereopen om aldaar voor 't onderwijs workzaam to zijn, stichtte hij hier d. „PundjabUniversity-College" en deed hij een belangrtjke
reis n. Kasjmir, Klein-Tibet, Ladak en Dardistan, v. 1866—'70. d. Resultaten zijner wetenschappelijko nasporingen gaf hij in The races
and languages of Dardistan" (2 din, 1867—'71),
„Races of Turkey" (1873) on „Graeco-Budhistic discoveries" (1873); verder schreef . hij nog
„History of indigenous education in the Punjab since annexation" (1885).
Leitner (KARL GOTTFRIED), een Oosten.
rijksch dichter, geb. 11 Nov. 1800 to Gratz en
overl. aid. 23 Juni 1890. Hij studeerde in zijn
geboorteplaats in d. wijsbegeerte en d. rechten
en was eenige jaren leeraar a. 't gymnasium
aid.. dock wijdde zich verder hoofdzakelijk a. d.
studio v. letteren en kunst. Hij schreef o. a.
d. volgende werken: „Styria und die Kunst"
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(1825), „KOnig Toredo" (een treurspel, 1830),
„Leonora" (een opera, 1835), „Gedichte" (1857),
„Herbstblumen" (1870) en „Novellen und Gedichte" (1880).
Leitrim, een graafs. in 't Noord-oostelijk
deel v. d. Iersche prov. Connaught, grenst t.
Z. en 0. a. d. provinci6n Leinster en Ulster en
t. N. a. d. baai v. Donegal en heeft op een oppervlakte v. 30 vk. mUlen een steeds afnemende
bevolking, die v. 112 000 in 1861 verminderd
is tot 78 840 inw. (1887). d. Grond is bergachtig, vooral in 't noordelijk deel. Men treft
er goede bergweiden aan; d. dalen en vlakten
zijn vruchtbaar, doch leveren niet op wat
er bij een goede bobouwing v. to verkrijgen
zou zijn; d. Shannon voorziet die streken
overvloedig v. water. In 't midden ligt 't
door d. Shannon doorstroomde Lough Allen.
't Zuiden is vlak en rijk a. rivieren en meren.
d. Industrie is v. weinig beteekenis; zij bepaalt
zich hoofdzakelijk tot een soort v. grof lijnwaad. d. Hoofdplaats is Carrick a. d. Shannon, een onbelangrijk vlek met 2000 inw.
Niet ver v. daar ligt 't vervallen vlek Leitrim, met slechts 175 inw. en eon steenkolengroeve in zijn nabijheid.
VON),
een
Leixner-Griinberg (oTTo
Duitsch dichter en schrij ver, geb. 24 Apr.1847
in Moravia, studeerde a. d. universiteit to Gratz
en was langen tijd mederedacteur v. „Die
Gegenwart" to Berlijn, waar hij sedert 1878
woonachtig was. Van zijn afzonderlijke geschriften noemen we: „Gedichte" (1868),
„Deutschlands Auferstehen" (1870), „Novellen"
(1878), „Illustrirte Literaturgeschichte der vornehmsten KulturvOlker" (4 din, 1880), „Geschichte der Bildenden Kiinste" (1880), „Aesthetische Studien" (1880), „Zur Frauenfrage" (1881),
„Neues Mftrchentheater" (1883), „Blitz und
Sterne" (1886) en „Dammerungen" (1886).
Lejean (GuiLLA.umE), een Fransch reiziger,
in 1828 to Plouegat-Guerand in 't dep. Finisterre
geb. Hij was eerst ambtenaar to Morlaix en
vervolgens to Parijs, waar hij zich tevens met
veel ijver op historische en aardrijkskundige
studion toelegde. In 1857 werd hij door d.
Fransche regeering belast met een wetenschapp. reis naar 't Balkanschiereiland, dat
hij in verschill. richtingen doorkruiste. Vervolgens ondernam hij reizen n. Egypte, Abessynie, Kordofan, Klein-Azie, Mesopotamia,
d. Perzische golf en Voor-India en hij overl.
1 Febr. 1871 in zijn geboorteplaats. Behalve
tal v. opstellen in 't „Journal de Morlaix",
't „Bulletin" v. 't Geogr. Genootsch. to Parijs,
d. „Geographische Mittheilungen" v. A. Petermann, enz. schreef hij o. a.: „La Bretagne, son
histoire et ses historiens" (1850), „Ethnographie der Europ. Turkei" (1861) en „Voyage
aux deux Nils" (1865, met atlas).
Lejeune

(PIERRE FRANVIS), beeldhouwer,

werd 10 Mrt 1721 to Brussel geb. en begaf
zich, na aanvankelijk in die stad voor d.
kunst to zijn opgeleid, n. Rome. HU vertoefde aldaar ongeveer twaalf jaren en begaf
zich vervolgens n. Stuttgart, waar hij in
1753 tot eersten beeldhouwer v. d. hertog v.
Wurternberg werd benoemd. Tegen 't einde
v. zijn leven keerde hij n. Brussel terug,
waar hij in 1780 overl. Te Rome vervaardigde
hij een marmeren praalgraf voor d. kardinaal
de la Tremouille, te Stuttgart een marmeren
standbeeld v. d. hertog v. Wurtemberg, d.
beelden v. Hercules en Minerva, benevens
eenige andere, meestal mythologische of allegorische beelden, groepen, enz.
Lek (d.) is een der hoofdarmen v. d. Rijn
in ons land, die langs d. grenzen v. d. prov.
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Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland, alsmede
door laatstgenoemde prov. loopt, voorbij d.
volgende plaatsen: Wijk-bij-Duurstede, Kuilenburg, Vianen, Ameide, Nieuwpoort, Schoonhoven en Krimpen, bij walk laatste dorp zij
zich met d. Maas vereenigt. Sommigen houden
d. Lek voor een gegraven Rijn-arm, door Corbulo tot stand gebracht. Dat Romeinsche
kanaal is echter waarschijnlijk alleen terug
te vinden in d. Beneden-Lek, v. Ameide tot
Krimpen.
Lekain (HENRI Louis), een der beroemdste
acteurs in 't treurspel, werd 14 April 1728 to
Parijs geb. en door zijn vader tot d. kunst
v. 't goudsmeden opgeleid, doch genoot ook
onderricht in 't College Mazarin. In 1748
richtte hij met eenige jongelieden een besloten schouwtooneel op, waar Voltaire hem
in 1750 leerde kennen, die zich zijner aantrok
en hem wel eerst afried tooneelspeler to
worden, doch, ziende, dat daaromtrent zUn
besluit vast stond, hem in zijn huis nam en
op zijn eigen theater liet spelen. Zes maanden
later verkreeg hij voor LEKAIN d. vergunning
op 't Theatre Francais to spelen, waar hij
spoedig d. grootsten lof inoogstte. d. Tijdgenooten, die hem op 't tooneel zagen en niet,
gelijk Marmontel, door wangunst togen hem
ingenomen waren, prijzen eenstemmig zijn
spel als meesterlijk on Voltaire noemde hem
,d. eenigen waarlijk tragischen speler. Tot
't einde v. zijn loopbaan overstemde d. bewondering voor hem d. nijd.Hij genoot hooge
achting, waartoe zijn edel karakter niet
minder bijdroeg dan zijn onovertroffen spelen.
Een acute ziekte rukte hem in 1778 grafwaarts.
Men zie over hem Talma, „Reflexions sur
Lekain et sur l'art theatral" (1825), en „Memoires de Lekain", uitgeg. door denzelfde.
.Le.k.kerkerk,
een dorp en gem. in d.
Ned. prov. Zuid-Holland, 2i/ 2 uur t. Z.-W. v.
Schoonhoven, a. d. Lek. 't Heeft ruim 3000 inw.
Leksmond, ook Lexmond, dorp en gem.
in d. Ned. prov. Z.-Holland, a. d. Lek en 1 uur
t. Z.-W. v. Vianen, met ruim 1600 inw.
_Lelie (Lilium), een plantengesl., waaraan
d. groote natuurl. fam., waartoe 't behoort en
waarvan 't d. type is, haar naam Liliaceae
ontieent; in 't stelsel v. Linnaeus behoort
Lilium tot d. le orde der 6e klasse (Hexandria
Monogynia). 't Onderscheidt zich door d. volgende kenmerken.
't Bloemdek is bloemkroonaardig en afvallend en wordt gevormd door zes bladen, die,
a. d. voet samenhangende, gezamenlijk een
trechtervormige of klokvormige gedaante vertoonen; zij zijn a. d. top afstaande of naar
buiten omgekruld en bezitten v. binnen a.
hun voet een langwerpige honigafscheidende
gleuf; d. meeldraden hangen met hun voet
een weinig a. d. bloemdekbladen aan; 't
vruchtbeginsel is 3-hokkig; d. eitjes zijn in
grooten getale aanwezig, in twee rUen geplaatst, waterpas en omgewend (anatropa);
't stUltje is eindelings geplaatst; d. stempel
is min of meer 3-lobbig; d. driehoekige, v.
zes sleuven voorziene, 3•hokkige zaaddoos
springt hokverbrekend (dehiscentia loculicida)
met drie kleppen open on bevat een menigte
vlak samengedrukte, vliezig gerande zaden.
't Zijn bolplanten, die in Europa, Noord- en
Midden-Azie, in d. bergstreken v. Oost-India
en in Noord-Amerika gevonden worden; zij
hebben afwisselend of bijna kransvormig geplaatste bladeren en groote, fraaie, opgerichte
of knikkende bloemen.
Van d. verschill. soorten v. dit groote
geslacht is voor ons in d. eerste plaats belang-
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rijk d. Oranje-lelie (Lilium croceum Chaix s.
Lilium bulbiferum, var. croceum), omdat zij bp
ons to lande in 't wild wordt aangetroffen; men
vindt haar nl. in Drente en Groningen, waar zij
zich op d. roggelanden dikwijls als een waar
onkruid vertoont en met haar fraaie oranjekleurige bloemen d. velden sierlijk teekent.
Overgroot is 't aantal der in d. tuinen gekweekte soorten v. lelien; onder deze is
't meest algemeen d. welbekende witte lelie
(Lilium candidum L.), een oorspronkelijk in
't 0. inheemsche plant, die echter tegenwoordig 'ook in vele streken v. Zuid-Europa
in 't wild wordt gevonden. In d. laatstejaren
hebben eenige soorten uit Japan afkomstige
leli6n, met bijzonder fraaie en welriekende
bloemen, een grooten naam verkregen. Omtrent 't gebruik v. lelien merken wij nog op,
dat d. bollen v. vele eetbaar zijn; die v. d, witte
gebruikt men in pappen als een verzachtend
middel, terw ijl haar bladeren als een verkoelend, heelend middel op opene wooden
kunnen dienen.
Lelie (ADRIAAN DE), schilder, word 19 Mei
1755 te Tilburg geb. Hij oefende zich aanvankelijk zonder onderwijs v. anderen in d.
kunst, waarvoor hij een bijzondere voorliefde
had, die door zijn omgang met v. Spaendonck
niet weinig werd aangewakkerd. Zich n. Antwerpen begevende, studeerde hij aanvankelijk
onder d. behangselschilder Peeters en vervolgens ook a. d. Antwerpsche academie, waar
zich tevens in d. bouwkunst on d. perspectief oefende. Vervolgens n. Dusseldorf gereisd
zijnde, kopieerde hij daar in d. galerij een
aantal portretten v. Rubens on v. Dijck, beneyens eenige historische schilderijen. Daarna
vestigde hij zich to Amsterdam en hij vond
daar spoedig gelegenheid tot 't schilderen v.
portretten on groepen, die evenals zijn genreschilderijen veal bijval verwierven. LELIE vond
een ljverig beschermer in Brentano, voor wien
hij onderscheidene stukken en portretten schilderde. Zijn work werd meer en meer gezocht,
ook door vreemden, vooral Engelschen. Hij
genoot d. algemeene achting on meer dan
een eervolle onderscheiding, totdat hij zijn
werkzaam leven 30 Nov. 1820 eindigde. Zijn
zoon JAN beoefende mede d. schilderkunst on
slaagde daarin niet onverdienstelijk.
d. Heraldische belie (Fleur de lis)
gelijkt wel eenigszins op een lelie of liever
op een lischbloem, maar is toch eigenlijk een
voorstelling v. 't ijzer der werpspietsen of
hellebaarden, wat door d. Engelschen schrijver Lower in zijn „Curiosities of Heraldry"
voldoende uiteengezet en bewezen is. Doze
heraldisclie figuur is vooral bekend geworden
door 't wapenschild, dat d. koningen v. Frankrijk gevoerd hebben, n. 1. d'azur a trois flours
de lis d'or, pose'es 2.1. Men wil, dat Lodewijk VII
ten tijde v. d. tweeden kruistocht voor 't eerst
d. lelien als kenteekenen gebruikt heeft. Zijn
zoon on diens opvolgers voerden d'azur fleurdelise d'or, 'tgeen men ook wel eons eenvoudig
de France noemt, totdat Karel V in zijn wapen
slechts drie lelien aannam, 'twelk tot op
Karel X behouden is. Men treft d. lelien als
wapenteekens overigens in d. wapenschilden
v. vele geslachten aan; zoo voert Gevers ten
onzent d'azur a la flour de lis d'argent, de Lom
de Berg in Limburg de gueules a la flour de
lis de sable, defaillante et dextre.

Lelie der Dalen (Convallaria majalis L.).
Dit sierlijke, veel gekweekte, in boschachtige
zandstreken bij ons in 't wild voorkomend
plantje is te goad a. een ieder bekend, dan
dat 't noodig zou zijn, ons Lang met zijn be-
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schrijving op to houden; a. d. voet zUner
onbebladerde bloemstengels bevinden zich
twee zoogen. wortelbladeren; . d. kleine, weilriekende, witte, kelkvormige, knikketide bloemen zijn in trossen vereenigd. Dit weinige is
genoeg, om d. lelie v. onze ander° inlandsche
soorten v. Dalkruid of Convallaria to onderscheiden. Behalve lelie der dalen beet deze
overblijvende plant, die in Mei en Juni bloeit,
ook lelie-convalie, zegeltje en meibloem.• d. Gedroogde bloemen v. d. lelie der dalen (fibres
Liliorum convalium) zijn reukeloos, maar bitter
en eenigszins scherp v. smaak; 't poeder kan
als niesmiddol dienen en maakt een hoofdbestanddeel der zoogen. Sneeuwberger snuif uit.
In d. horticultuur zijn verscheidenheden v.
Convallaria majalismet roodachtige en dubbele
bloemen bekend. d. Lelie der dalen behoort
in 't stelsel v. Linnaeus tot d. lste orde der
Ede klasse (_Hexandria Monogynia) en tot d.
natuurlijke plantenfamilie der Smilaceae.
Lelyveld
(FRANS VAN) Wz., v. beroep
koopman en fabrikant in lakens to Leiden,
was tevens een zeer vlijtig en kundig beoefenaar der vaderlandsche taal- en letterkunde.
Als zoodanig behoorde hij mede onder d. eerste
grondleggers on oprichters v. d. Maatschappij
der Nederl. Letterkunde on maakte hij zich
algemeen bekend door een met aanmerkingen
verrpkte uitgave v. „B. Huydecopers Proeve
v. Taal- en Dichtkunde" (1782 very.), welke
eerst na 's mans dood voltooid werd door N.
Hinloopen. Als secretaris v. genoemde Maatschappij bezorgde hij 't 4de, 5de en 6de deal
harer werken, in 1778, '81 en'83, on schreef hij
daartoe d. voorredenen. Niet Lang daarna, in
Mrt 1785, overl. hij. Hoeveel die Maatschappij
a. hem verloor, heeft zij, bij monde v. haren
secretaris J. de Kruyff, openlijk betuigd a.
't slot der voorrede tot 't 7de deel harer
werken in 1788, nadat in haar bijzondere handelingen (alleen voor d. laden gedrukt) reeds
kort na zijn verscheiden hem een niet minder
vereerende hulde was toegebracht. Aldaar
toch wooden nadrukkelijk geroemd zijn bedrevenheid in al d. deelen der Nederlandsche
letterkunde, zijn juist on welwikkend oordeel,
d. geest v. orde, nauwkeurigheid on netheid,
die hem bijzonder eigen was, d. voortreffelijke
hoedanigheden v. verstand on d. uitmuntende
deugden v. zijn hart. Er bestaat ook nog v.
hem een werkje v. eenigszins anderen aard,
getiteld „Berigten on Prijsvragen over het
storten van olij, traan, tear on andere drijvende
stoffen in Zeegevaren" (1775), over walk onderwerp hij in pennestr0 geraakte met J. le
Francq van Berkheij. Voor 't overige was
hij in zijn bovengenoemde beroepsbetrekking
eon ijverig rnedewerker on voorstander v. d.
in zijn leeftijd opgerichten Oeconomischen Tak,
waaruit later d. Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering v. Nijverheid is ontstaan.
Lemaire, een Nederl. zeevaarder uit d.
17e eeuw, bekend door d. ontdekking v. d.
naar hem genoemde straat, bezuiden Vuurland, in 1615. Hij overl. in 't daaropvolgend
jaar op d. terugreis naar 't vaderland. •
Lema,itre (FREDERIC), een beroemd Fransch
tooneelspeler en schrij ver, geb. in 1798 to Havre
en overl. 26 Jan. 1876 to Parijs, waar hij aan
verschill. theaters verbonden was. Hij schreef
o. a. met s. Amand on Antier 't melodrama
„Robert Macaire", dat niet alleen to Parijs,
maar ook elders d. meesten bijval vond. Een
uitvoerige biographie v. hem gaf Lecomte
(2 dln, 1888). Ook zijn zoon, CHARLES FREDERIC
LEMAiTRE, is een verdienstelijk acteur on tooneelschrper.

LEM.
.Lemaltre (mugs), een Fransch journalist

en schrijver, geb. '27 April 1853 te Vennecy in
'.t dep. Loiret, ontving zijn opleiding a. 't
priesterseminarie te Parijs, vestigde zich
daarna als onderwijzer te Havre, bezocht Algiers, Besancon en Grenoble en eindigde met
zich te Parijs a. d. journalistiek te wijden.
Hij schreef o. a. in d. „Revue bleu", „Figaro"
en in„Le Temps", waarin vooral zijn „Billets
du matin" een zeer gezochte lectuur vormen.
Verder zagen nog v. zijne hand 't licht: „Les
medaillons" (1880), „Petites Orientates" (1882),
„La comedie apres Moliere et le theatre de
Dancourt" (1882), „Serenus, histoire d'un martyr" (1886), „Les contemporains, etudes et portraits litteraires" (4 din, 1885), „Impressions du
theatre" (4 din, 1889) en „Corneille et la poetique d'Aristote" (1890).
Leman, Zie Geneve, Meer van.
Lemans (mozEs), geb. te Naarden 5 Nov.
1785, was eerst onderwijzer a. d.Isra8lietische
armenschool te Amsterdam, later in d. wiskunde a. d. Latijnsche scholen aldaar. Hij
overt. 17 Oct. 1832. Hij schreef een korte
„Hebreeuwsche Spraakkunst" (1827) en met
S. J. Mulder een „Hebreeuwsch-Nederduitsch
Woordenboek" (1831); ook maakte hij zich als
Hebreeuwsch dichter bekend, o. a. door een
dichtstuk op d. tiendaagschen veldtocht in 1831.
Behalve eenige wiskundige geschriften gaf
hij ook eene „Handleiding tot het teekenen
van land-, zee- en hemelkaarten" (1826). Onderscheidene opstellen v. geschied- en wiskundigen inhoud zijn v. hem in werken v. genootschappen en in tijdschriften verspreid.
Lembcke (CHRISTIAN LUDWIG EDUARD), een
Deensch schrijver, in 1815 te Kopenhagen geb.,
word, na a. d. universiteit zijner geboorteplaats
gestudeerd te hebben, in 1850 conrector a. 't
gymnasium to Hadersleben, doch begaf zich
in d. Deenschen oorlog v. 1864 n. Kopenhagen,
waar hij hoofdzakelijk v. d. pen leefde. Hij
!overdo hier uitmuntende vertalingen v. Sha
kespeare, Byron, Moore e. a. Engeisehe dichters. Ook zag in 1870 een bundel oorspronkelijke gedichten v. zijn hand 't licht. In 1879
zag LEMBCKE zich door d. universiteit te Kopenhagen tot eerelid benoemd.
Lemberg (Poolsch Lwow), d. hoofdstad v.
't koninkrijk Galicia, vroeger, sedert d. verovering door Kasimir d. Groote (1340), d. hoofdstad v. d. Pooische prov. Rood-Rusland, doch
sedert 1772 a. d. Oostenrijksche monarchie behoorende, ligt in een keteldal v. d. Peltew, een
zijrivier v. d. Boeg. d. Stad is omringd door
kalk-, zand- en gipsbergen, tuss. welke hare
voorsteden zich uitstrekken. Zij heeft 130 000
inw., is 't knooppunt v. vele spoorwegen en een
der schoonste steden v. Oostenrijk. Ook is zij
d. zetel v. 3 aartsbisschoppen (een Katholiek,
een Grieksch on een Armenisch) alsmede v.
d. hooge burgerlijke en militaire autoriteiten
v. Galicia. Onder haar voorname gebouwen
zijn merkwaardig: 't raadhuis, d. bisschoppelijke paleizen, d. hoofdkerk, d. Dominicanerkerk, 16 andere Katholieke kerken, 8 Grieksche
kerken, 1 Armenische en 1 Protestantsche kerk
en eenige Synagogen. In 1784 ward er eon
universiteit opgericht, die in 1845 door 1400
studenten bezocht ward en een uitgebreide
bibliotheek bezit. Tot d. verdere wetenschappelijke instellingen der stad behooren 't instituut v. Otjolinski, desgelijks in 't bezit
eener bibliotheek, die echter hoofdzakelijk
a. d. oude literatuur des lands gewijd is on
die ook een verzameling schilderijen, kopergravures, munten, medailles, handteekeningen
on andere vaderlandsche oudheden bezit, een
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paar seminarian, een technische hoogeschool
on eon landbouwschool. Voorts heeft d. stad
een schouwburg, een instituut voor blinden,
een voor doofstommen on andere liefdadige
instellingen. Er is betrekkelijk weinig industrio, terwijl d. handel voornamelljk door
Joden gedreven wordt. In d. Gologora of
Slotberg, zUnde een zandsteenberg, die zich
a. d. •oordzijde der stad bevindt, zijn eenige
steengroeven.
Lemcke (KARL), een Duitsch schrijver over
aesthetiek on kunstgeschiedenis, ward geb.
26 Aug. 1831 to Schwerin, studeerde to GUtingen, MUnchen, Heidelberg, Berlijn en Parijs,
vestigde zich in 1862 als privaat-docent to
Heidelberg, ging vanhier in 1871 n. Milnchen
on ward in 1873 tot hoogl. in d. aesthetiek en
kunstgeschiedenis a. d. academie v. beeldende
kunsten to Amsterdam benoemd. Sedert 1876
is hij in diezelfde betrekking werkzaam a. d.
technische hoogeschool to Aken. Van zijn
geschriften noemen wij: „Populare Aesthetik"
(1865) en „Geschichte der Deutsche Dichtung
neuerer Zeit" (1871 en volg); verder schreef
hij verschill. monographioen in 't work „Kunst
und Kiinstler des Mittelalters und der Neuzeit" (1877 e. volg.) en (onder d. pseudoniem
KARL MANNO) ook eenige romans („Ein stszer
Knabe", 1884, e. a.).
Louis), een
Lemercier (NEPOMUCENE
Fransch letterkundige on tooneeldichter, lid
der Academie, ward geb. to Parijs in 1770 en
overt. er in 1840. Hij was een man v. een edel
karakter on v. veal talent, hoewel zijn producten niet ten voile beantwoorden a. d. hooge
verwachting, die men er aanvankelijk v. koesterde. Daar hij tot d. eersten behoorde, die
d. Aristoteliaansche eenheden verwierpen, is
't niet onmogelijk, dat daarin d. reden gelegen
is v. d. geringen bijval zijner eerste stukken,
die echter tegelijk d. hoop deden voeden, dat
hij eenmaal een steun voor 't tooneel zou worden (dat toch door d. dood v. Voltaire een
zwaar verlies geleden had). Zijn beide eerste
stukken, „Meleagre" en „Le levite d'Ephraim",
vielen weinig in d. smaak v.'t publiek; „Agamemnon" vond een beter onthaal, doch „Ophis"
ward, zoowel wat d. vorm als d. inhoud betreft, door d. critiek hevig aangevallen. „Pinto,
ou la journee d'une conspiration", eon historisch stuk in proza, had een beter lot verdiend
dan daaraan bij d. eerste opvoering in 1800
to beurt vial. „Isule et Orovbre" ward in 1803
opgevoerd, zonder opgang to maken. In 1808
verschenen zijn „Essais poetiques sur la theorie
Newtonnienne", voorzeker met talent geschreven, doch uit d. aard der zaak een weinig
dichterlijk onderwerp. Zijn vele losse dichtstukken, die intusschen in 't licht gekomen
waren, laten wij onvermeld; zijn „Christophe
Colomb", een historisch stuk in verzen, gaf,
toen 't in 1809 voor 't eerst in 't Odeon ward
opgevoerd, aanleiding tot groote gisting onder
't publiek, zoodat er blood gestort on d. tusschenkomst der gewapende macht noodig geoordeeld ward. „Le complot domestique ou
le Maniaque suppose" had in 1817 door eenige
gelukkige uitdrukkingen een bijval, die in
langen tijd a. d. stukken v. LEMERCIER niet
was to beurt gevallen. Van zijn latere werken moeten genoemd worden: „fours analytique de litterature generale", dat vele goede
en classieke denkbeelden over 't onderwerp
bevat, doch in vele opzichten, o. a. waar hij
over Moliere en diens „Tartuffe" handelt, zeer
met d. algemeene opinie in strijd is; „La Meroveld° ou les champs Catalauniques", d. nederlaag v. Attila door d. Hunnen ten onderwerp
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hebbende; „La Panhypocrisiade", een dichtstuk, dat evenzeer 't talent als d. bizarre
denkbeelden des schrijvers verraadt; „La
demence de Charles VI"; „Fred()gond° et Brunehaut", enz.
Lemercier (JAcquEs), een beroemd architect, ward in 158& to Pontoise gab. en genoot
•zijn opleiding in Itali6, waar hij d.bouwkunst
juist niet in een gelukkig tijdperk v. hare ontwikkeling bestudeerde. Zijn eigen werken
dragon daar dan ook d. stempel van. Desniettemin vond hij in Frankrijk grooten bijval
on genoot hij d. bescherming v. d. kardinaal
Richelieu, voor wien hij 't „Palais Cardinal",
sedert „Palais royal" genoemd, bouwde. Zijn
hoofdwerk is evenwel 't College de Sorbonne
met d. kapel daarbij, waar d. genoemde prelaat
zijn graf Wilde gebouwd hebben. Hij bouwde
vervolgens een aantal kerken en bijzondere
gebouwen; hij hielp 't Louvre uitbreiden en
als zijn meesterstuk wordt geroemd d. groote
trap in 't kasteel v. Fontainebleau. Wel geraakte hij in twist met Poussin, die, vervuld
v. zuiver classieke begrippen, d. bouwstijl
des tijds on daarmee ook LEMERCIER bestreed,
maar d. mode was sterker dan Poussin en
LEMERCIER bleef een tijdlang d. gevierde architect. Hij overl. to Paz* in 1660 in behoeftige
omstandigheden.
Lemire (CHARLES SAUVAGE), eigenlijk a.
SAUVAGE, genaarnd LEMIRE, beeldhouwer to
Parijs, was d. stamvador v. een geslacht, dat
in d. moderne Fransche kunstgeschiedenis een
eervolle plaats bekleedt. Hij word in 1748 gab.
on overl. in 1820. Zijn werken bewijzen een getrouwe studio naar d. natuur en onderscheiden
zich door een bevallig karakter.
Lemire, Zie Miraeus.
Lemma heat in d. redeneerkunde een stelling, die men als bewezen aanneemt en gebruikt
als bewijsgrond ter staving eener to betoogen
waarheid. Men zou 't woord kunnen vertalen
door hulpstelling. Zoo dienen stellingen, die d.
wiskunde heeft bewezen, als lemmata in een
werktuigkundig betoog, gelijk d. analytische
meetkunde zich als lemmata bedient v. stellingen, in d. algebra bewezen. Zoo leert bU v.
d. theorie der kegelsneden, dat d. lijnen, die
v. een willekeurig punt in d. omtrek eener
ellips naar d. beide brandpunten worden
getrokken, to zamen zoo lang zijn als d.
groote as. Daze stelling nu dient in d. theoretische sterrenkunde tot bepaling v. d. ware
gedaante der loopbaan v, een hemellichaam;
in dit geval is d. stelling een lemma. 't Lemma
onderscheidt zich dus v. d. hypothese, doordien d. laatste een nog niet als ,-)ewezen aatigemerkte onderstelling is, terwijI slechts een
bewezen waarheid een lemma kan zijn (zie
Onderstelling). Met lemma moat niet verward
worden Dilemma (zie aid.).
Lemmens (NICOLA S JACQUES), een Belgisch
orgelvirtuoos, gab. 3 Jan. 1823 en overl. 30 Jan.
1881. Na zijn opleiding a. 't conservatoire to
Brussel ontvangen to hebben, vertrok hij ter
voltooiing zijner studien n. Breslau; hij vestigde zich in 1849 als hoogl. in 't orgelspel to
Brussel on huwde in 1857 met d. zangeres Sherrington, met wie hij vervolgens eenige jaren
in Engeland vertoefde. In 1879 richtte hij to
Mechelen een school voor organisten en koordirecteuren op, die veel opgang maakte. Verder schreef hij een menigte orgelwerken
(„Ecole d'orgue", symphonieen en sonates), die
eveneens veel bijval vonden.
Lemming (11Iyodes lemmas) is een dier,
dat tot d. familie der veldmuizen (arvicolidae)
in d. orde der knaagdieren (rodentia) behoort.
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't Hoeft een ,plompe gesplte, een dikken,
breeden kop, korte, behaarde ooren, een korten staart on wortellooze kiezen, graaft gengen onder d. grond en in d. sneeuw, voedt
zich met knoppen, bessen wortels on stengels
en staat stark bloot a. d. vervolging v. hermelijnen, marters, wezels, vossen, roofvogels,
honden en uilen. ZU Leven op d. gebergten v.
Noorwegen en Zweden en zijn bekend door
d. groote tochten, welke zkj in groote troepen
tegen 't invallen V. d. winter ondernemen.
Lemnius (LEvirms), gab. to Zieriksee, 20
Mei 1505, studeerde to Leuven in d. geneesen plantkunde on in d. godgeleerdheid. Lang
oefende hij in zijn vaderstad d. geneeskundige praktijk uit, doch na d. dood zijner
huisvrouw begaf hij zich in d. geestelijken
stand en ward hij kanunnik. Hij overl. to Zieriksee, 1 Juli 1568. Zijn hoofdwerk, „De occultis
naturae miraculis", is 't eerst gedeeltelijk uitgegeven to Antwerpen (1559) en later moormalen elders. Ook zijn andere geschriften, met
name „De habitu corporis, quam triviales
complexionem vocant" (1561), „De vita animi
et corporis recta instituenda" (1581), „De termino vitae" (1554), „De similitudinibus et parabolic Biblicis ex herbis et arboribus desumtis"
(1569), zijn meermalen uitgegeven. Hij maakte
zich verdienstelijk door 't bestrijden v. onderscheidene bijgeloovigheden, met name v. d.
astrologie, tegen welke een „Tractatus" v.
hem is uitgegeven to Frankfort in 1608.
Lemnos (Turksch Limni, Ital. Stalimene
en thans meestal Limno gehee ten) is 't noordelijkste eiland in d. Griekschen Archipel tuss.
Tenedos en Thasos, nabij d. kust v. ThraciEj.
't Beslaat een oppervlakte v. 12 vk.
telt ongeveer 22 000 inw., is over 't algemeen
onvruchtbaar, doch levert veel goeden wijn
op. In d. vroegste tijden was 't berucht door
d. moord, aldaar door d. vrouwen a. hun
mannen gepleegd, zoodat een tijdlang 't
vrouwelijk geslacht daar alleen heerschte on
slechts op gezette tijden mannen werden toegelaten, terwijl d. kinderen v. 't mannelijk
geslacht meestal werden omgebracht. Naderhand ward 't door d. Pelasgen bevolkt, die
door d. Atheners verdreven waren, en 't nam
sedert in bloei zeer toe. d. Kunsten vooral
stonden er in hoog aanzien, waarvan niet
alleen d. beroemde doolhof op 't eiland getuigt, maar ook d. eeredienst, a. Vulcanus toegewijd, welke waarschijnlijk hierin zijn °orsprong heeft, dat 't smeden v. 't ijzer op
Lemnos 't eerst in zwang gekomen en beoefend is. 't Bevatte verder een soort aarde,
Terra Lemnia, die zeer samentrekkend en
vooral voor vergiftige beten zeer heilzaam
was, waarorn d. Grieken Philoctetes derwaarts
brachten; doze aarde wordt nog als verfstof
in d. handel gebracht. d. Hoofdstad v. 't ail.
draagt denzelfden naam en telt slechts 1000 inw.
Lemoine (FRANcors), een beroemd schilder,
in 1688 to Parijs gob. en door R. Tcoarnieres
en L. Galloche 't eerst in d. kunst onderwezen.
In 1724 bezocht hij Italia, nadat hij reeds to
Parijs verschill. schilderijen had geleverd. Hij
bleef echter slechts een jaar to Rome en d.
voorbeelden, welke hij er zich ter bestudeering
koos, waren d. werken v. Guido Reni, C. Maratti en Pietro da Cortona. d. Beide laatstgenoemde meesters golden destijds voor classiek
en men dacht zelfs niet a. Rafael of anderen
v. diens geniale tijdgenooten. Toen LEMOINE
in Parijs terugkwam, was zijn room gevestigd.
Reeds in 1718 had d. academie zich voor hem
ontsloten en in 1736 ward hij tot eersten
schilder des konings benoemd. Door lang-
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durigen en ingespannen arbeid verzwakt, verviol hij in eon diepe zwaarmoedigheid, welke
eindelijk ten gevolge had, dat hij zich in 1737
v. t leven beroofde. Zijn eerste schilderijen,
waarmee hij zich in 1717 naam verwierf,
schilderde hij voor 't klooster der Franciscanen
in Amiens. Na zijn terugkeer uit Italie heeft
hij zich vooral door zijn apotheose v. Hercules,
't plafondschilderfj der groote zaal v. Versailles,
room verworven. d. Levendigheid der voorstelling, 't fraaie koloriet, 't bevallige effect
werden hemelhoog geprezen. Wanneer men
d. ellendigen toestand der Fransche kunst v.
dat tijdperk in aanmerking neemt, zou die
lofspraak bijna als eon bewijs golden v. d.
gebreken zijner schepping. Intusschen zijn
zelfs strange kunstrechters 't eons, dat LEMOINE
in dat tijdperk v. verval zich nog gunstig
onderschoidde. Vooral in zijn kolossale werken,
zooals plafonds enz., toonde hij eon zelfstandigheid v. opvatting on eon zuiverheid v. smaak,
die destijds ver v. algemeen waren.
Lemoinne (JOHN EMILE), eon Fransch journalist, 17 Oct. 1815 to London gob., waar hij
aanvankelijk opgeleid word; weldra ging hij
n. Frankrijk en in 1840 belastte hij zich met
d. Engelsche correspondentie v. 't „Journal
des Debats", a. welks redactie hij nog steeds
werkzaam is. In 1873 werd hij tot lid v. d.
nationals vergadering, in 1875 tot lid v. d.
Academie en in 1880 tot levenslang senator
benoemd. Zijn voor d. „Revue des Deux Mondes" geschreven opstellen zijn, ten deele verzameld, onder d. titels „Etudes critiques et biographiques" (1852) on „Nouvelles etudes" (1862)
uitgeg.
.Lemonnier (CAMILLE), een beroemd Belgisch schrijver, gob. 24 Mrt 1845 to Brussel,
leeft thans te La Hulpe en is d. voorn. der
hedendaagsche Fransch-Belgische letterkundigen. Zijn vertellingen, schetsen en romans
munten uit zoowel door een fraaien stijl als
door hun eigenaardigen inhoud. Hiervan zijn
d. beste: „Contes flamands et wallons" (1873),
„Bebes et joujoux" (1880), „Les charniers" (1881),
„Sedan" (1881), „Un male" (1882), „Le mort"
(1882), „Therese Monique" (1882), „Ni chair, ni
poisson" (1884), „L'hysterique" (1884), „Les
concubine" (1885), „Happechair" (1886), „Noels
flamands" (1887), „La comedic) des jouets"
(1887) on „Madame Lupar" (1888). Verder
leverde hij eenige werken op 't gebied der
kunstcritiek, als: „Gustav Courbet et son
oeuvre" (1878), „Histoire des beaux arts on
Belgique" (1887) en „Les peintres de la vie"
(1888). Voorts 't fraai gelllustreerde work „La
Belgique" en „En Allemagne" (1888).
Lemoyne (CAMILLE ANDRE), een Fransch
dichter, gob. in Sept. 1822 te s. Jean d'Angely,
word na voltooide studien to Parijs in 1847
advocaat, doch trad in 1848 ten gevolge v.
geldelijke verliezen als zetter in d. drukkertj
v. Firmin Didot, waaraan hij nog werkzaam
is. Zijn gedichten verschenen verzameld, als:
„Stella Maris", „Ecce Homo", „Renoncement
etc." (1861), „Les sauterelles de Jean de Saintonge" (1863), „Les Roses d'Antan" (1865),
„Les Charmeuses" (1867), „Les paysages de
mer" (1876) enz. Ook schreef hij romans, als
„Une idylle normande" (1874), „Alise d'Evran"
(1876) enz. Een verzameling zijner s Poesies"
verscheen in 2 dln (Parijs 1883—'85).
.Len2sterla,nd, een gemeente in 't Z.-0.
der Nederl. prov. Friesland, met ca 5400 inw.,
die hun bestaan vinden in veeteelt, zuivelbereiding, veenderij, scheepvaart en eenige
industrie. Behalve 't vlek De Lemmer, dat a.
d. afwatering v. 't Tieukemeer (d. Riin) en
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tuss. d. dorpen Takozijl on Kuinre gelegen is,
behooren er -d. dorpen Oosterzee, Echten, Follega en Eesterga toe.
Lemures (Maniae, Larvae) waren voor d.
Ouden d. zielen der afgestorvenen en wel in 't
bijzonder diegene, welke men voor schadelijk
hield. Zij verschenen in d. nacht, om welke
reden hun ook d. btjnaam nachtelYke of zwarte
geesten gegevon werd. Om deze uit d. huizen
to verbannen vierde men oudtijds in d. nachten v. d. 9den, 11den en 13den Mei feesten,die Lemurien (Lemuria, Lemuralia, Remuria)
genoemd werden en waarvan d. plechtigheden
in 't volgende bestonden. Omtrent middernacht, wanneer alles in diepe rust was, stond
d. huisvader op en ging hij blootsvoets en
zeer stil n. eon bron, waarin hij zich d. handen wiesch; hij keerde hierop terug, nam
zwarte boonen in d. mond en wierp deze
zonder om to zien tot negenmaal over zijn
hoofd, terwijl hij daarbij telkens zeide: Haec
ego mitto, his fabis me meosque redimo (dit is
voor u; met deze boonen koop ik mij zelf
en d. mUnen v. u terug). Hierop wiesch hij
nogmaals zijn handen; hij sloeg op eon koperen
hol bekken en sprak daarbij negenmaal op
eon smeekenden toon deze woorden: Manes
exite paterni, d. Vertrekt v. hier, zielen
mijner voorvaderen! Nu keerde hij zich nog
eons om, en daarmee was d. plechtigheid
afgeloopen. Men waande, dat d. geesten d.
boonen verzamelden. Zie 't 5de book v. Ovidius'
„Fasti".
Lena (d.), een rivier in Siberia, ontspringt in
't Baikalgebergte t. W. v. 't Baikalmeer, stroomt
eerst n. 't N., vervolgens tot Jakoetsk n. 't N.-O.,
daarna weer n. 't N. en mondt na een 4506
KM. langen loop op 73° N.-Br. in d. N.-IJszee uit.
door een delta v. zeven hoofd- en vele zijarmen. 't Geheele stroomgebied omvat ongeveer
2 millioen KM. 2. Van Kirensk (t. N.--N.-0. v. d.
noordel. oever v. 't Baikalmeer) tot Jakoetsk is
regelmatig stoombootverkeer. Bij Jakoetsk bevriest d. stroom in 't begin v. Oct. en hij wordt
in 't midden v. Mei weer vrij v. ijs. d. Grootste
zijrivieren zijn rechts d. Kirenga, d. Witim,
d. Olekma en d. Aldan, links d. Wiloei. d. Aldan
vormt met zijn rechter zijrivier d. Maja, wiens
bron dichtbij d. zee v. Ochotsk ligt, een bevaarbaren waterweg v. 275 KM. d. Lena is zeer
rijk a. visch; in d. Delta bevinden zich eon
menigte mammoethtanden. 't Rivierzand v. d.
Olekma en d. Witim voert veel goud aan. In
d. bovenloop v. d. Lena wonen uitsluitend
Russen, dan volgen Jakoeten en eindelijk
Toengoezen. Zie Melville, „In the Lena-Delta"
(London 1885).
.Lenaea, (Grieksch lenaia), een wijnoogstfeest to Athene, waarmee allerlei wedspelen
gepaard gingen. 't Heette zoo naar d. God des
wijns, Bacchus, die LENAIOS bijgenaamd was.
Lenaerts (HENDRIK), ()en Vlaamsch letterkundige, gob. 20 Nov. 1842 to Antwerpen en
overl. 14 Nov. 1870 ald. Hij was leeraar bij
't middeib. onderwijs in zijn geboortestad,
beoefende met good gevolg d. welsprekendheld en schreef behalve opstellen in „d.
Vlaamsche school" on andere tijdschriften,
een novelle, „Edelmoedige wraak", eon roman,
„Vrouwenlist", en „d. Grondwet" (1869).
Lenau, Zie NIEMBSCH VON 5TREHLENAU.
Lenbach (FRANZ VON), een beroemd portretschilder, gob. 13 Dec. 1836 to Schrobenhausen in Opper-Beieren, begaf zich in 1858
n. Rome, in 1860 n. Weimar en ging m 1862
andermaal n. Rome, vanhier in 1867 n. Spanje
en vestigde zich eindelijk na eon driejarig
verbliif in Weenen (1871—'74) to MUnchen ,
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waar hij d. Schacksehe galerij met voortreffelijke kopieen naar Titiaan, Giorgione e. a.
verrijkte. Sedert 1867 schildert hij met zeldzaam talent portretten v. beroemde personen,
waaronder bovenal zijn jongste schilderstuk,
't portret v. Paus Leo XIII, zeer uitmunt
1885). Verder vervaardigde hij d. portretten
v. keizer Wilhelm I, keizer Frans v. Oostenrijk, Bismarck, Gladstone, Frans Liszt, Richard Wagner, von Moltke, Frans Lachner en
meer anderen.
Lengerke (ALEXANDER VON), een verdienstel, k Duitsch landbouwkundige, 30 Mrt 1802
te Hamburg gob.; hij ondernam een rein naar
Noord-Amerika en West-India, legde zich
daarna in Silezig op d. landbouw toe, bestuurde in Holstein een boerderij en kreeg
daarna zelf een good bij Wismar. In 1841
werd hij professor a. 't Carolinium te Brunswijk, in 1842 oeconoomraad en generaalsecretaris v. 't landhuishoudkundig college
in Berlijn, waar hij 23 Dec. 1853 overl. Zijn
voorn. geschriften zijn: ,,Beitrage zur Kenntnis
der Landwirtschaft in den preuszischen Staaten" (4 din, Berlijn 1846—'52), „Landwirtschaftliches Conversationslexikon" (1835—'38, 4 dln
en 1 dl supplement 1842), „Darstellung der
Mecklenb. Pferdezucht" (1840), „Die landliche
Arbeiterfrage" (1849), „Der Maisbau" (2e dr.
1851), „Preuszens Kardenbau" (1852) e. a. Ook
stichtte hij in 1852 een „Landwirtschaftliches
Jahresschrift".
Lengerke (cMAR vox), een broeder v. d.
voorg., een Protestantsch bijbelonderzoeker,
orientalist en dichter, werd 30 Mrt 1803 te
Hamburg geb., waar hij 't Johannaeum bezocht en vervolgens te Breslau en te Halle
in d. godgeleerdheid en Oostersche talen studeerde. Van 1831—'51 was hij professor (eerst
buitengewoon, daarna gewoon) in Koningsbergen en hij overl. 3 Febr. 1855 te Elbing.
Van VON LENGERKE'S werken, die 't historischcritische rationalisme vertegenwoordigen, noemen we „Das Buch Daniel" (Koningsbergen
1835), „KOnaan" (1844) en „Die ftinf Bucher
der Psalmen" (2 dln, 1847). Een gezamenlijke
uitgave zijner gedichten verscheen in 1843 to
Dantzig. Later schreef hij nog „Weltgeheimnisse" (Koningsbergen 1851) en „Lebensbilderbuch" (1852).
Leng (Gadus Molua K.), een a. d. kabeljauw verwante zeevisch, die een lengte v.
ongeveer 1 M. bereikt. Zij komt zeer menigv uldig in d. Noordzee en a. d. kusten v. Noorwegen voor, waar men d. beste soort ervan
tot stokvisch maakt.
Lengte (geographische). d. Ligging v. een
plaats op aarde wordt bepaald door haar
lengte en breedte. Onder dit laatste verstaat
men d. afstand noord- of zuidwaarts v. d. aequator, gerekend langs d. grooten cirkel, die door
d. beide polen en d. bedoelde plaats gaat en
d. aequator loodrecht snijdt. Aan die groote
cirkels geeft men d. naam meridianen. Een
daarvan wordt als eerste meridiaan aangenomen; v. dezen rekent men d. lengte, oosten westwaarts, tot 180', zijnde d. afstand v.
d. eersten meridiaan tot d. meridiaan v. d.
plaats. d. Engelschen en met hen d. meeste
zeelieden rekenen d. lengte v. Greenwich uit;
op vele landkaarten echter v indt men ook
d. lengte v. Parijs of die v. Ferro aangegeven,
zijnde daze laatste d. lengte v. d. meridiaan,
20 bewesten Parijs. d. Verschillen tuss. d.
verschill. eerste meridianen zijn bekend; d.
herleiding v. d. lengte naar u. eon tot die v. d.
ander bepaalt zich dus tot een eenvoudige
optelling of aftrekking.
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Lengte (astronomische). Onder d. lengte v.

een hemellichaam verstaat men d. boog v. d.
ecliptica tuss. d. breedtecirkel v. dat hemellichaana en 't voorjaarspunt. ZU wordt v.0" tot
360° geteld in een richting, die tegengesteld is
a. d. richting v. d. dagelijksche beweging v. d.
hemelbol. Wordt d. aarde als middelpunt v. d.
hemelbol beschouwd, dan spreekt men v. geocentrische lengte; beschouwt men d. zon als 't
middelpunt, dan spreekt men v. heliocentrische
lengte. Zie ook 't art. breedte (astronomische).
Lenige (CYNTHIA), geb. te Makkum 6 Nov.
1755 en aldaar overl. 3 Dec. 1780, heeft zich
als dichteres v. gunstigen aanleg bekend gemaakt. Haar „Mengeldichten" werden na haar
dood uitgeg. (Amst. 1782).
Lenne (PIETER 'JOSEPH), een Duitsch tuinbouwkundige, 29 Sept. 1789 te Bonn geb. als d.
zoon v. d. hoftuinier JOSEPH LENNE. In 1811 ging
hij n. Parijs; hij reisde in 1812 door Duitschland en Zwitserland, werd in 1814 keizerlijk
tuiningenieur in Weenen en ontwierp als zoodanig 't plan tot vergrooting en verfraaiing
v. 't Laxenburg. In 1815 keerde hij n. Bonn
terug en hij werd in 1816 n. Potsdam beroepen.
Hier legde hij d. beroemde tuinen v. Chariottenburg, Sanssouci en Schonhausen aan; hij
veranderde v. 1832—'40 d. Berlijner Dierentuin
in een volkspark en legde d. Zoologischen tuin
in Berlijn aan en vele andere fraaie wandelplaatsen. Ook werd in 1832 op zijn voorstel d.
land- en tuinbouwschool in Berlijn gesticht.
LENNE stierf 23 Jan. 1866 als generaal-directeur
v. d. koninkl. tuinen to Potsdam.
L ennep (JOHAN DANIEL VAN), een Nederl.
letterkundige, geb. in 1724 to Leeuwarden en
overl. in 1771 to Aken, was eerst (sedert 1762)
hoogl. in d. oude letteren to Groningen on
vervolgens (sedert 1767) to Franeker. Hij gaf
een hoog geroemde uitgave v. Coluthus met
aanteekeningen (1747) en mede een v. Phalaris (1777), welke laatste na zijn dood door zijn
leermeester Valckenaer in 't licht gegeven
werd. Verder heeft men een „Analogia linguae
Graecae" (1778) en een „Etymologicon linguae
Graecae" (1790) v. zijn hand, beide eveneens
na zijn dood door vriendenhand bezorgd.
L ennep (GERRIT VAN), een Nederl. letterkundige en rechtsgeleerde, geb. in 1774 to
Almelo en overl. 19 Sept. 1833 to 's-Gravenhage. Na a. d. Leidsche hoogeschool tot doctor
in d. rechten gepromoveerd to zijn, vestigde
hij zich als advocaat to Amsterdam; hij werd
onder koning Lodewijk bibliothecaris te 's-Gravenhage on onder Napoleon eerst rechter,
daarna inspecteur over d. drukkerijen en d.
boekhandel to Groningen. Na d. omwenteling
v. 1813 was hij eerst redacteur v. d. „Gazette
generale des Pays-Bas" on later belast met d.
taalkundige herziening v. d. nieuwe Nederl.
wetboeken. Hij schreef: „Jeugdige gedichten"
(1794), een „Grammaire Hollandaise" (1808) on
vele artikelen in d. „Galerie des contemporains". Ook gaf hij een „Verzameling v. wetten
op d. boekhandel en d. boekdrukkerij". Zijn
nasporingen omtrent d. uitvinding der typographie deden hem a. d. waarde der aanspraken v. Haarlem op die kunst twijfelen.
Lennep (CORNELIS VAN), een Nederl. staatsman, geb. 22 Febr. 1751 to Haarlem en overl.
1 Febr. 1813 to Amsterdam. Hij bekleedde in
laatstgenoemde stad verschill. aanzienlijke betrekkingen on beoefende op 't aan zijn geslacht
behoorend landgoed „Manpad" met good gevolg zoowel d. poezie als d. natuurlijke historic.
Een biographic v. hem werd in 1861 gegeven
door Mr. J. v. Lennep, die in 'tzelfdejaar ook
een bloemlezing uit zijn gedichten gaf.

LEN.
Lennep

een benoemd
Nederl. letterkundige, geb. to Amsterdam 16
Juli 1774. Reeds op 16-jarigen leeftijd maakte
hij zich als Latijnsch dichter bekend door
„Carmina Juvenilia" (1791), gevolgd door „Rusticatio Manpadica. Accedunt carmina varii
argumenti" (1796). Dat hij tot in zijn ouderdom met gelukkig gevolg d. Latijnsche Tier
hanteerde, blijkt uit een ,Poematum fasciculus", dien hij to Amster'daM in 1850 uitgaf.
Na een letterkundig specimen over Cicero's
geschrift „De finibus bonorum et malorum"
a. 't athenaeum zijner geboortestad verdedigd
on to Leiden op „Exercitationes Juris" d.
graad v. doctor in d. beide rechten bekomen
to hebben, werd hij drie jaar later, 1799, tot
hoogl. in d. oude letterkunde a. 't athenaeum
to Amsterdam aangesteld. Voor d. wetenschap
maakte hij zich verdienstelijk, niet alleen. door
smaakvol on nauwkeurig onderwijs, maar ook
door d. uitgave v. geleerde geschriften, als:
d. voltooiing v. De Bosch' uitgave der „Anthologia Graeca" (1795-1822, 4 dln) on die v. d.
„Terentianus Maurus" door v. Santen (1825);
„Illustris Amstelaedamensium Athenaei memorabilia" (1822) on eon uitgave v. Ovidius'
,Heroides" (1796) alsmede Hesiodus' „Theogenia" (1843) en 'Eeya xai rhaevi (1847), v. welk
laatste dichtstuk hij vroeger een keurige dichterlijke vertaling gegeven had („d. Werken
en dagen v. Hesiodus", Amst., 1833). Ook door
oorspronkelijke gedichten in onze taal heeft v.
LENNEP zich gunstig doen kennen ; vele daarvan
zijn verzameld in een bundeltje „Nederduitsche gedichten" (1844). Met name zijn algemeen bekend d. lierzang „d. Herder op 't
slagveld v. Cannae", „Neerlands Rijk hersteld
on gehandhaafd" on „Hollands Duinzand"
(1826). Voorts zijn onderscheidene verhandelingen en redevoeringen v. zijne hand in
tijdschriften opgenomen, bij v. „Verdediging
V. 't karakter V. Hannibal", „Verhandeling
over d. echtschaiding bij d. Romeinen, beschouwd als hoofdbron v. 't bederf hunner
zeden", „Beschrijving der onderscheidene tijdperken, door welke d. letteren bij een yolk
haren gewonen en natuurlijken loop volbrengen, en nasporing der algemeene en hoofdoorzaken v. derzelver bloei en verval" (1811),
„Over d. wijsbegeerte der Grieken als een
voorbereiding v. 't Christendom" (1825), „Bedenkingen over 'tgeen men thans gewoonltjk geestdrift noemt" (1830), Over d. Slaven,
Wilten en Warners, vroegere bewoners dezer
landen" (1839) on Over d. oude gesteldheid
en taal dezer landen, toegelicht uit d. Charters" (1843). Andere, zooals zijn „Memoria
Hier. de Bosch" (1818), zijn „Hulde a. J. H. v.
Swinden" (1824) en zijn „Gedachtenisrede op
J. P. v. Capelle" (1830) zijn afzonderlijk uitgegeven. Voor eon professoraat, in 1821 hem
uit Leiden aangeboden, bedankte VAN LENNEP;
eveneens woes hij in 1841 't hem aangeboden
burgemeesterschap v. Amsterdam v. d. hand.
In 1849 vierde hij met een „Oratio" zijn
50-jarig professoraat a. 't athenaeum v. Neerlands hoofdstad, waarvan hij ongetwijfeld
een der belangrijkste persoonlijkheden v. zijn
tijd was. Zes jaar later, 11 Febr. 1853, ontsliep d. beminnelijke geleerde, wiens naam in
zijn geboorteplaats nog steeds in hooge eere
wordt gehouden. Zie over hem M. Siegenbeek, „Levensberigt v. D. J. v. Lennep" in d.
Hand. d. Maatsch. v. Ned. Letterk. (1853), en
Mr. J. v. Lennep, „Leven v. Cornelis en David
Jacob v. Lennep" (1861).
Lennep (JACOB VAN), een gevierd Nederl.
dichter en romanschrijver, geb. 24 Maart 1802
VI.
(DAVID JACOBUS VAN),
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to Amsterdam en overl. 25 Aug. 1868 to Oosterbeek. Hij was een noon v. d. Amsterdamschen professor on onderscheidde zich al vroeg
door letterkundigen aanleg en door lust en ijver
bij zijn studie. Na met lof d. Latijnsche school
in zijn geboorteplaats to hebben afgeloopen,
bezocht hij d. universiteit to Leiden, waar hij
in d. rechten studeerde en promoveerde („Dissertatio juridica ad Valentiniani constitutionem de mendicantibus validis", 1824). Daarop
vestigde hij zich to Amsterdam als advocaat
en hij ontwikkelde hior naar alle kanten een
groote werkkracht. In 1829 werd hij tot rijksadvocaat benoemd, welke betrekking hij tot
zijn dood bekleedde; verder was hij (v. 1853
t. '56) lid v. d. 2do kamer der Staten-Generaal,
lid v. d. Academie v. Wetenschappen, v. d.
Kon. Maatschappij v. Beeldende kunsten, v.
d. Leidsche Maatsch. v. Nederl. Letterkunde,
v. 't Utrechtsch gonootschap, curator v. 't
gymnasium, directeur der duinwaterleiding
enz. enz. Ook in d. Vrijmetselaarsloge bekleedde
hij een hoogen rang. In al deze betrekkingen
onderscheidde v. LENNEP zich zoowel door
groote kunde en werkzaamheid als door zijn
opgeruimden aard, zijn openhartigheid en welwillendheid; overal was hij een aangename
verschijning. Met groote opgewektheid, schoon
ongesteld, nam hij nog in 1867 deel a. d. plechtigheid der onthulling v. 't standbeeld voor
Vondel in 't park v. dien naam voor d. Leidsche poort to Amsterdam. d. Volgenden zomer
overl. hij to Oosterbeek bij Arnhem, waarheen
hij zich tot herstel v. krachten had begeven.
Op 't kerkhof v. dat dorp prijkt thans een
standbeeld op zijn graf.
Mr. JACOB V. LENNEP is een der meest golezen schrijvers v. d. laatsten tijd. Als dichter
is hij bevallig, geestig en zoetvloeiend, als
prozaschrijver munt hij uit door een lossen,
prettigen stijl, zuivere taal en warme vaderlandsliefde. Ztjn romans, waarbtj hij zich
meestal Walter Scott tot model stelde, hebben
schier uitsluitend betrekking op Nederland en
werden v. hun eerste verschijnen of met veel
graagte gelezen. Wat zijn gebrek a. oorspronkeltjkheid betreft, hij zelf getuigt ergens: „Ik
heb zoo vroeg en zOO veel werken v. anderen
gelezen, dat ik niet durf beslissen, of ik wel
ooit iets oorspronkelijks geleverd heb en of
zelfs 'tgeen ik als zoodanig beschouwde niet
maar een arbeid v. herinnering zij geweest".
Inderdaad doen zijn gedichten en romans gedurig denken a. Scott, Byron, Moore, Lamartine, Victor Hugo, Heine enz. — Lang is d.
rij v. werken, door v. LENNEP in 't Licht gegeven. Wij kunnen alleen d. voorn. ervan
noemen: „Academische Idyllen" (1826), „Het
dorp a. d. grenzen" (blijspel 1830), „d. Strijd
met Vlaanderen'' (legende, 1832), „Gedenkboek
v. 't 200-jarig bestaan v. d. Doorluchtige school
to Amsterdam" (1832), Pleegzoon" (een
verhaal, 2 dln 1833), „d. Roos v. Dekama"
(Idem, 2 dln 1836), „Onze Voorouders, in verschillende tafereelen geschetst" (5 dln 1838),
„d. Lotgevallen v. Ferdinand Huyck" (2 dln,
1840; een meesterstuk v. schildering v. d. deftigen burgerstand uit d. 18de eeuw), „d. Voorn.
geschiedenissen v. Noord-Nederland a. zijne
kinderen verhaald" (4 dln 1845), „Elisabeth
Musch" (3 dln 1850; hierin geeft d. schrijver
een fraai tafereel uit d. dagen v. Jan de Witt
en Willem III), „d. Werken v. Vondel in verband gebracht met zijn leven en voorzien v.
verklaringen en aanteekeningen" (prachtuitgave in 12 dln v. 1850—'69), „Gedichten zoo
oude als nieuwe" (1851), „Tafereelen uit d.
Geschiedenis des Vaderlands, vermakelUk
2

LEN.
voorgesteld tot nut v. groot en klein" (3 ail.
1854, waardoor d. al te geestige schrijver zich
een Strafdicht" v. Dr. W. Hecker op d. hall
haalde), „Zeemans-woordenboek" (1856), „d.
Geschiedenis des Vaderlands in schetsen en
afbeeldingen" (1856). „d. Stichting v. Batavia"
(tooneelspel, 1858), „Neerlands roem; 't tijdperk
v. Frederik Hendrik" (1858-'61), ,Gedichten
V. d. schoolmeester, uitgegeven door Mr. J.
v. LENNEP" (1859), „d. Vrouwe v. Waardenburg"
(tooneelspel, 18E9), „Een Amsterdamsche jongen
of 't Buskruitverraad in 1622" (tooneelspel,
1859), „Wachter, wat is er v. d. nacht? Een
vraag a. d. natie" (1860), ,'t Leven v. Mr. C.
en Mr. D. J. VAN LENNEP" (3 dln, 1861), „Onderwijs voor kinderen, door Perponcher" (3 dln,
1862-'63), „d. Veertig voorschriften v.'t whistspel; in tweeregelige versjes" (1863), „Lastige
lieden" (blijspel, 1864), „d. Bruiloft v. Kloris
en Roosje, met eenige nieuwe gasten gestoffeerd" (1864), „d. Vermakelijke spraakkunst"
(1865), „d. Lotgevallen v. Klaasje Zevenster"
(5 dln 1865; een schets der zeden uit onze
hedendaagsche maatschappij). „Ons rijk in
vroegere tijdperken" (1866), „d. Vermakelijke
Latijnsche spraakkunst" . (1866), „Een dichter
a. d. bank v. leening" (1867), „Vermakelijke
anecdoten en historische herinneringen" (1870),
„Alledaagsche bokken in 't gesprek" (1871) en
Jets over citaten" (1871). Met J. ter Gouw
gaf v. LENNEP uit: „d. Uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd" (1867) en „Het boek der Opschriften" (1868-'69); met -W. J. Hofdtjk leverde hij
„Merkwaardige kasteelen in Nederland" (1852
t. '59). Voorts gaf hij nog ontelbare gelegenheidsstukjes, verhalen, liedjes, zangspelen e. d.
in jaarboekjes, almanakken e. a. ttjdschriften.
Al d. romantische en poetische werken v. VAN
LENNEP zijn uitgeg. to Rotterdam bij Wijt en
Zn. (31 din, 1856-'67), terwijl een gelllustreerde
prachtuitgave v. zijn „Romantische en PoOtische werken" verscheen to Leiden bij A. W.
Sijthoff (8 dln, 1890-'91). Nog verscheen v. d.
Romantische werken bij laatstgenoemden uitgever in 1891-'92 een uitgaaf in 20 dln, gebonden in blauwe banden en gefflustreerd met
lichtdrukken naar teekeningen v. Ch.Rochussen, D. Bles en W. d. Famars Testas.
Men zie over Mr. JACOB VAN LENNEP d. „Ned.
Spectator' (1868), A. Beeloo, „Levensbericht
v. Mr. Jacob v. Lennep" (in d. Hand. d. Maatsch.
v. Ned. Letterk. 1869), en N. Beets, „Jacob v.
Lennep" (redevoering, uitgesproken in d. kon.
Academie v. Wetenschap. 1869).
Lennep, een stad in d. Pruis. Rtjnprov.
(distr. Dusseldorf), met 10 500 inw., a. een
gelijknamige rivier t. Z.-0. v. Elberfeld gelegen; 't heeft belangrijke weverij v. laken
en wollen goedoren, garenspinnerij, ijzerindustrie on wolhandel. d. Stad was v. 12261300 d. zetel v. d. graven v. Berg.
_Lennox. (WILLIAM PITT, LORD), een Engelsch
krijgsman, staatsman en schrijver, geb. in
Sept. 1799 en over]. to Londen 18 Febr. 1881.
Reeds vroeg in d. krijgsdienst getreden - hij
woonde o. a. d. slag bij Waterloo bij - werd
hij later lid v. 't Eng. Parlement, waar hij
tot d. gematigd liberale partij behoorde. Van
zijn geschriften zijn vooral bekend „Merry
England, its sports and pastimes" (1857), „Three
years with the Duke of Wellington", „Fifty
years' biographical reminiscences" (2 dln, 1863),
„Adventures of a man of family" (3 dln, 1864)
en „Sport at home and abroad" (1873). Na
zijn dood verscheen nog „Plays, players at
home and abroad" (2 dln, 1881).
Lenormant (MARIE ANNE), een befaamde
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Fransche kaartlegster uit d. dagen der Fransche revolutie. Zij was geb. in 1772, ontving
haar opvoeding in een klooster der Benedictijner nonnen, schepte er reeds vroeg behagen
in zich met d. kunst v. waarzeggen en voorspellingen in to laten en stichtte in 1794
zelfs een bureau v. voorspelling, dat door d.
aanzienlijkste personen (keizerin Josephine,
Alexander 1 v. Rusland) bezocht werd. Haar
voorspellingen bekokkenden echter ten laatste
haar verwijdering uit 't land (1809), op welke
bestraffing zij zich wreekte in 't geschrift
„Souvenirs prophetiques d'une Sibylle" (1814),
waarin zij d. val v. Napoleon voorspelde. Veel

opzien baarde vooral ook haar werk „Memoires
historiques et secretes de l'imperatrice Josephine" (1820). Zij over]. to Parijs, 25 Juni 1843,
een groot vermogen nalatende. Over haar
hebben geschreven Girault (Parijs 1843) en
Cellier-Dufayel (Parijs 1816).
Lenormant (CHARLES), een Fransch oudheidkundige, geb. 1 Juni 1802 te Parijs en
over]. 22 Nov. 1859 to Athene. Hij was eerst
conservator a. d. groote bibliotheek en later
hoogl. in d. Egyptische oudheidkunde a. 't
College de France te Parijs en schreef o. a. d.
volgende werken: „Des artistes contemporains" (2 dln, 1833), „Introduction a, l'histoire
orientate" (1838), „Muse° des antiquites egyptiennes" (1842), „Elite des monuments ceramographiques" (3 dln, 1844-'57) en „Questions
historiques" (2 dln, 1845).
Lenormant (FRANcois), een zoon v. d.
voorg., was insgelijks een verdienstelijk geschiedschrtjver on oudheidkundige. Hij werd
geb. 17 Jan. 1837 on over]. 10 Dec. 1883 to
Parijs en was eerst bibliothecaris, later hoogi.
in d. archaeologic a. 't College de France.
Van hem heeft men o. a. „Recherches archeologiques a Eleusis" (1861), „Sur ]'organisation
de la monnaie dans l'antiquite" (1853), „Lettres
assyriologiques" (1871-'73), „Les sciences occulter en Asie" (1874-'75), Les origines de
Phistoire des la creation de l'homme au deluge" (1880), „Les origines de l'histoire d'apres
la bible et les traditions des peuples oriontaux" (2 dln 1880-'82) on „La grande Greco"
(2 dln, 1881).
Lendtre (ANDRE), een Fransch architect on
aanlegger v. tuinen, uit d. tijd v. Lode wijk
XIV, v. wiens kunst in d. parken v. Versailles, s. Cloud on Fontainebleau nog vele overbltjfselen aanwezig zijn. Lode wijk XIV verhief hem tot d. adelstand. Hij was geb. in
1613 on over]. in 1700 to Parijs.
Lens (ANDREAS CORNELIS), een beroemd
historieschilder, die 1 Mrt 1739 to Antwerpen
geb. werd on 't eerste onderwijs in d. kunst
v. d. schilders Eyckens en Beschey ontving.
Hij onderscheidde zich reeds vroeg door een
gunstigen aanleg, maar vooral door een goeden smaak, die hem dan ook bewaarde voor
d. afdwalingen, welke overigens grooten meesters in d. kunst omstreeks dien tijd eigen
waren. In 1756 behaalde hij d. eersten prijs
a. d. Antwerpsche schilder-academie en op
25-jarigen leeftijd reisde hij in gezelschap v.
ztjn broader n. Italie, waar hij zich uitsluitend met d. studio der antieken en naar d.
schilderijen v. Rafael bezighield. Met een
welgevu lde portefeuille v. schetsen on studien
keerde hij n. 't vaderland terug en hij werd hier
tot leeraar a. d. schilderacademie in zijn geboortestad benoemd. In daze betrekking droeg
hij niet weinig bij om d. goede beginselen v.
kunst to doen voortleven on a. zijn talrijke
leerlingen to onderwijzen. Toen keizer Jozef II
in 1779 Belgic bezocht, trachtte hij LENS ertoe
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over te halen hem, op zeer voordeelige voorwaarden, als zijn hofschilder n. Weenen te
volgen. LENS sloeg echter 't aanbod af. In 1781
vestigde hij zich te Brussel en hier trad hij in
d. echt. Hij bleef zich daar met vlijt op d. kunst
toeleggen en schilderde er een aantal kleinere
stukken, die, vooral in Engeland, gretig gezocht
werden. Voorn. waren 't d. mythologische
onderwerpen, die men gaarne v. hem zag.
Behalve deze schilderde hij voor eenige Belgische kerken tafereelen uit d. gewijde geschiedenis, die zich door verschill. goede en verdienstelijke eigenschappen onderscheiden. Als
schrijver maakte hij zich bekend door een
,,Essai sur le bon goilt en peinture et de la
beaute considerOe dans touter ses parties".
In 't werk „Le costume des peuples de Pantiquite, prouve par les monumens" leverde
hij d. voor jonge kunstenaars vooral zeer
practische resultaten v. grondige studien. Hij
genoot een aantal welverdiende onderscheidingen en overl. in hoogen ouderdom te Brussel, 30 Mrt 1822.
Lens, een stad in 't Fransche dep. Pas de
Calais (arrondissement Bethune), t. N. v. Arras
met 10 500 inw., die in kolenindustrie, wolspinnerij, suiker-, olie-, touwwaren- en zeepfabricage hun bestaan vinden. Bij Lens behaalde Conde 20 Aug. 1648 een overwinning
op d. Oostenrijkschen aartshertog Leopold
Wilhelm.
Lente, Zie Jaargetijden.
Lentini, een stad op Sicilia in d. Italiaansche prov. Syracuse en t. N.N.-W. v. d. stad
v. dien naam a. 't meer v. Lentini gelegen;
zij heeft 14 300 inw., die zich met pottebakkerij en handel in graan, wijn en olie bezighouden. In 1693 werd d. stad bijna geheel
.door eon aardbeving verwoest.
Lento bet. langzaam„ slepend en wordt gebruikt om d. tijdmaat en 't karakter v. een
anuziekstuk a. te duiden.
Lentfrin.k (FRANs), geb. te Amersfoort,
11 Jan. 1717, en overl. te Amsterdam, 13 Apr.
1792, heeft zich als tooneeldichter doen kennen door „Hoovaardije in armoede" (1764) en
,Lucius Valerius Potitus" (1775), alsmede door
kleine, meerendeels gelegenheids-stukjes.
Lenting (JOHANNES), geb. in 1790 to Arnhem en overl. 2 Juni 1843 to Groningen, was
achtereenvolgens rector v. d. Latijnsche scholen te Kuilenburg en to Groningen en hoogl. in
d. classieke letteren a. d. universiteit v. laatstgenoemde stad. Men heeft v. zijn hand o. a.
een uitgave v. Euripides' „Medea", „Alcestis"
en „Andromache", een „Epistola criLica in
Euripidis Alcestin", a. d. hoogl. Ten Brink
gericht (1821), en „Observationes criticae in
Aristophanis comici fabulas" (1839). Ook gaf
hij critische opmerkingen op Herodotus e. a.
Grieksche schrijvers, terwijl hij zich kort vOOr
zijn dood bezighield met een nieuwe uitgave
der „Oden" v. Horatius.
Lenting (LAMBERTUS EDUARD), een Nederl.
staatsman en schrijver, geb. te Batavia, 13
Juni 1822, en overl. te 's-Gravenhage, 20 Nov.
1881. Ilij studeerde to Utrecht in d. rechten
en promoveerde aldaar in 1848 op een dissertatie over Caspar Fagel, werd daarna advocaat
te Arnhem, doch vestigdo zich in 1851 te
Zutfen, waar hij eerst plaatsvervangend
kantonrechter en vervolgens rechtOr in d.
arrondissementsrechtbank, lid v. d. gemeenteraad, archivaris en lid v. d. 2e kamer der
Staten-Generaal werd. Laatstgenoemde betrekking bekleedde hij v. 1868 tot zijn dood,
terwijl hij na d. invoering der rechterlijke
- tie zich voor goed metterwoon n.
organis a
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's-Gravenhage had begeven. LENTING onderscheidde zich door groote bekwaamheid en
was als staatsman vol ijver d. vrijzinnige
richting toegedaan. Hij was geruimen ttld
redacteur v. d. „Zutfensche courant", schreef
belangrijke bijdragen in verschill. tijdschriften, een „Handbook voor d. geschiedenis
des Vaderlands" (1864), een „Schets v. 't
Nederlandsche staatsbestuur en dat der Over.
zeesche bezittingen" (1870), „Volk en regeering" (1875), „Korte aanteekeningen op d.
Grondwet" (1880) e. m. a. werken. Zie zijn
levensschets in d. Hand. der Maatsch. v.
Nederl. Letterk. 1885.
.Lentschiza (Poolsch Leczyca), een stad in
't Russisch-Poolsche gouvernement Kalisj en
t. N.-0. v. d. stad v. dien naam; zij heeft een
kathedraal, een seminarie en 15 500 inw.
Lenz (oscAR), een Duitsch ontdekkingsreiziger, geb. 13 Apr. 1848 te Leipzig. Hij
studeerde a. d. universiteit zijner geboorteplaats in d. natuurwetenschappen en promoveerde op een dissertatie over d. juraformatie.
Weldra tot leeraar a. 't geologisch instituut
to Weenen benoemd, ondernam hij sedert 1872
tevens, met goedvinden der regeering, wetenschappelijke reizen in °mate, Vorarlberg,
Afrika en Galicia. d. Verslagen dezer reizen
publiceerde hij deels in verschill. tijdschriften,
deels in zijn book „Skizzen aus West-Afrika"
(1878). In 1880 ondernam LENZ in opdracht v.
't Duitsche „Afrika-Genootschap" een nieuwe
reis n. 't zwarte werelddeel, en wel v. Tanger
over Fez en Marokko n. Timboektoe, vanwaar
hij over Massina, Bambarra en Segoe verder
trok n. s. Louis a. d. Senegal, om v. hier n.
Europa terug te kerken (Jan. 1881). Een verhaal v. deze reis. ten deele onder d. naam
HAKIM (arts) OMAR BEN ALI volbracht, vindt
men in d. jaarg. 1883 v. 't tijdschrift „Aus
alien Welttheilen", waarvan Oscar Lenz destijds redacteur was. In Juni 1885 ondernam
hij ten derde male een reis n. Afrika, ditmaal
om 't riviergebied tuss. d. Boven-Congo en d.
Boven-R1 to onderzoeken, en na twee jaar
keerde hij langs 't Nyassa-meer en d. Sjire
over Zambesi n. Weenen terug, waar men
hem ter belooning v. zijn a. d. wetenschap
bewezen diensten 't professoraat in d. aardrijksk. a. d. universiteit te Praag aanbood
(1888) en in deze betrekking is hij thans
werkzaam.
Lenzen zijn doorzichtige lichamen, die
door twee gebogen oppervlakken begrensd

Fig. 1.
worden; zijn deze oppervlakken bolvormig,
dan spreekt men v. sphaerische lenzen en v .
doze bedient men zich in d. practijk bijna
uitsluitend. Zij hebben d. eigenschap d. op

LEN.

LEN.
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'mar vallende lichtstralen to doen samenloopen
of to verspreiden. Bij d. sphaerische lenzeh
liggen d. middelpunten der grensvlakken met
't middelpunt v. d. doorsnede der grensvlakken
in een rechte lijn, welke d. optische as der lens
genoemd wordt. Men onderscheidt zes soorten
sphaerische lenzen: d. eerste in fig. 1 is een
biconvexe, d. tweede een planconvexe, d. derde
een concaaf-convexe, bij welke d. kromming der
convexe zijde grooter is dan die der concave
zijde, d. vierde een biconcave, d. vijfde een

planconcave en d. zesde een convex-concave lens,

v. 't tweede on L 1 AA' L' een lichtstraal, welke
door d. lens gaat. Zij nu d. straal v. 't eerste
grensvlak r, die v. 't andered. afstand
v. 't punt L1 tot d. lens a, d. afs
tand v. 't
punt 1,', waar 't beeld v. L 1 gevormd wordt,
tot d. lens f en d. afstand v. 't punt L 2 , waar
't beeld zou gevormd zijn, indien na d. eerste
braking d. middenstof, waaruit d. lens bestaat,
zich onbepaald uitstrekte, f' . Indien men dan
d. dikte, BB', der lens verwaarloost, dan heeft
men voor 't eerste oppervlak (zie Straal-

evenwijdig invallende lichtstralen a = op
en voor convergent invallende lichtstralen
a negatief wordt.
Ligt 't punt L 1 niet op d. optische as der
lens, dan zullen d. invallende lichtstralen
zich vereenigen op d. lijn, die uit L 1 door
't rniddelpunt der lens getrokken wordt en die
d. naam nevenas draagt.
d. Hoofdbrandpuntsafstand (zie Brandpunt),
wordt, daar 't hoofdbrandpunt 't vereenigingspunt v. alle evenwijdig opvallende lichtstralen
is, verkregen door in (A) a =. Co to stollen,
waardoor men verkrijgt:

breking)

=

mar

(n-1) a—r • • • •

(I),

waarin m d. brekingsindex v. d. stof, waaruit
d. lens bestaat, voorstelt.
d. Lichtstralen, die op 't tweede oppervlak
vallen, loopen samen naar L 2 , worden bij d.
overgang v. glas in lucht andermaal gebroken
en nemen d. richting a. naar 't punt I/ ; dit
wordt gevonden (zie Straalbreking) door in
bovenstaande formula (I) a = — f ', r = —
on m = 1
— to stellen, waardoor mon verkrijgt:

f = (n-i)

f

'

r'
m r'

. . . (II)

Men kan d. formulas (I) on (II) in d. volgende
gedaante schrijven:
1m—11

—
'

m

1

1

1 m

. — — — en — = On —1) r, f '
f
r
ma

1
d. Waarde v. -- in d. tweede formula stelf'
lende, vindt men:
1
1
-(m-i) (-1 ± )
a . (A).
r
d. Straal L 1 B gaat ongebroken door d. lens
on 't punt L', waar d. tweemaal gebroken
straal L i AA'L ' dozen ontmoet, is 't brandpunt v. alle uit L 1 komende stralen (zie
brandpunt). Daar d. formula (A) voor al daze
stralen geldig is, heeft men 't bewijs, dat zich
een beeld in L' vormt. Voor holle grensvlakken wordt r of r' negatief, terwijl voor

bij welke d. kromming der concave zijde grooter is dan die der convexe. d. Drie eerste lenzen hasten positieve, convergeerende of verzamelende, d. drie laatste negatieve, divergeerende
of verspreidende. Alle lichtstralen, die v. een
punt der optische as uitgaan en kleine hoeken
met d. optische as maken, vereenigen zich
gezamenlijk na d. braking weer in een punt,.
Om dit to bewijzen zij (fig. 2) G H een lens.
M 't middelpunt v. 't eerste grensvlak, dat

1
1
1
—=_- (m —1) (—
F
r r

of F =

1

r r'

m-1• r r'

(B)-

d. Gevolgen, die mon hieruit o. a. kan
afleiden, zijn : dat bij verzamelende lenzen
altijd positief is on zich dus 't beeld vormt a. d.
tegenovergestelde zijde v. die, waarvan d.
stralen komen, dat d. hoofdbrandpuntsafstand
bij gelijke kromming der oppervlakken vermindert, wanneer d. brekingsindex der stof
toeneemt, en dat lenzen, uit dezelfde glassoort
vervaardigd, bij ongelijke kromming der grensvlakken, evenwel denzelfden hoofdbrandpuntsafstand kunnen heb ben, want verandert r,
dan kan r' zulk een waarde krijgen, dat
dezelfde waarde behoudt. Bij d. meeste lenzen
is r

on wordt dus F =

• is m

2(m --1)'

1,57

dan is F = r, zoodat daarbtj d. hoofdbrandpuntsafstand gelijk is a. d. straal der oppervlakken. Indien F negatief wordt, dan bestaat
er geen eigenlijk hoofdbrandpunt; dit heeft
plaats, als r on r' beide negatief zijn (biconcave lenzen) of als een v. beide negatief en
tevens kleiner dan d. andere straal is (planconcave en convex-concave lenzen).
Bij d. positieve lenzen verwijdert zich 't
beeld, wanneer 't voorwerp d. lens nadert,
komt dit op d. hoofdbrandpuntsafstand, dan
vormt zich goon beeld meer en, komt 't nog
nader, dan vormt zich een virtueel beeld vOOr
d. lens, dus a. dezelfde zijde, vanwaar d. stra-

len opvallen. Bij negatieve lenzen vormt zich
't beeld alleen dan achter d. lens, als opval-
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lende stralen convergeeren en hun vereeni•
gingspunt niet verder dan 't hoofdbrandpunt
v. d. lens verwijderd is.
Dit alles blijkt uit d. formule (A); indien
men daarin d. waarde v. F overbrengt, zal
men krijgen:
1
1
1
— = — — -- of f
f
F a

aF

. (C).

Hoe kleiner hierin a wordt, des to grooter
-wordt f; is a = F, dan wordt f =---- 03 en,

LEN.
is a < F, dan wordt f negatief, dat is, dat
d. gebroken lichtstralen na d. breking voortgaan, alsof zij v. een voor d. lens gelegen
punt kwamen.
d. Grootte v. 't beeld en die v. 't voorwerp
zijn evenredig a. hun afstanden tot d. lens.
Om dit beeld to ontwerpen, richt men uit
't punt L2 (fig. 3), waar volgens 't hierboven
gezegde 't beeld v. 't punt L 1 valt, een loodlijn P2 Q2 op, terwijl men door d. uiteinden .
1 en Q i v. 't voorwerp rechte lijnen door P
't middelpunt trekt; deze lijnen zullen neven-

fr
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Fig. 3.
assen zijn en daarop zullen in d. loodlijn
P2 Q2 d. beelden P2 en Q2 der punten P i en en
vallen ; d. construct° is bijna nauwkeurig
bij zeer dunne lenzen volkomen juist. Hieruit
volgt nu:
P2 Q2 P, Q1 =
°LI
of P 1 Q i = H, P2 Q2 = h stellende:
F
h:H= f : a of h = H— - =H
. (D).
a
a— F
Uit deze formule leidt men af, dat bij een
positieve lens 't re6ele beeld grooter dan 't
voorwerp zal zijn, als F > a — F of a < 2F,
.en kleiner, indien a > 2F is; voor een negatieve lens is h = H
dus 't beeld altijd
a± F
kleiner, zoolang a positief blijft.

Verder blijkt daaruit, dat een positieve lens
omgekeerde, een negatieve lens rechtopstaande
beelden vormt. Bij groote lenzen vereenigen
zich niet alle lichtstralen, die v. een punt v.
't voorwerp komen, in den punt, maar d.
lichtstralen, die door d. rand der lens gaan,
hebben hun vereenigingspunt dichter bij d.
lens dan die, welke door 't midden gaan. d.
Afstand tuss. die vereenigingspunten wordt
afdwaling wegensbolvormigheid (sphaerische aberratio) genoemd.
d. Lenzen, welke dit gebrek in d. minsten
graad hebben, noemt men aplanatische lenzen,
Een toepassing v. d. beeldvorming door
lenzen vindt men in d. camera obscura of
donkere kamer, in 't midden der 17e eeuw
door Porta uitgevonden. Zij bestaat (fig. 4)
uit een vierhoekig kastje, in welks voorzijde
d. verzamellens in een koker„ kan verscho

ii

Fig. 4.
ven worden; d. gebroken lichtstralen komen
v. 't voorwerp, en vallen op een spiegel, die
• onder 45' staat en ze terugkaatst op een
mat glazen plaat k i, die dus 't beeld v. 't

voorwerp opvangt. 't Deksel h dient om 't
vreemde licht zooveel mogelijk v. 't glas at'
to weren.
Ten slotte willen wij met een paar woor-

LEN.
den v. d. traplenzen v. Fresnel gewagen, die
veelvuldig in vuurtorens gebezigd worden,
Zulk een traplens bestaat uit een bolsegment
a (fig. 5), dat door verschill. ringen, b, c, d, e
on f, omgeven is, wier doorsnede men in d.
figuur kan zien. d. Kromming der ringen is
zoodanig berekend, dat 't hoofdbrandpunt v.
elk hunner met 't hoofdbrandpunt v. 't seg-

Fig. 5.
ment overeenkomt, zoodat, indien zich in
een lamp bevindt, al 't v. haar op d. lens
stralend licht bijna als een evenwijdige stralenbundel naar buiten geworpen wordt. Dit
zou volkomen 't geval zijn, indien men d.
vlam der lamp geheel in 't brandpunt kon concentreeren. Daar nu 't verminderen der lichtsterkte op groote afstanden vooral een gevolg
is v. d. verspreiding der lichtstralen, is 't duidelijk, dat men door daze lenzen 't licht op
verren afstand kan brengen. Een gewone lens
heeft hoogstens een opening v. 12° tot 15c,
bij d. Fresnelsche lenzen heeft men een opening
v. 40', zoodat zij in een zekere richting 9
maal meer licht geeft dan d. eerste.
Lenzen (MARIE), een Duitsche schrijfster,
V. haar eigen RUDIGER DI SEBREGONDI geheeten,
werd gab. 18 Mrt 1814 to Dorsten in Westphalen on overl. 11 Febr. 1882 to Anhalt. Zij
was eerst gehuwd met een advocaat te Elberfold, Lenzen, later met d. geheimraad ten Brink
to Anhalt en schreef o. a. d. volgende werken:
„Melete, oder der Sieg des Glaubens" (1842),
„Angela, die brave Tochter" (1842), „Die Bottler
in Koln" (3 dln, 1843), „Aus der Heimath"
(2 dln, 1847), „Zwischen Ems und Wipper"
(2 dln, 1872), „Das Fraulein aus dem Sassenreich" (1876) on „Geheime Schuld" (1879). Na
haar dood werden uit haar nagelaten papieren in 't licht gegeven: „Trilber Morgen,
goldener Tag" (1884) on „Rau von Nettelhorst"
(1886).
Leo. Dertien pausen v. dezen naam hebben
d. bisschopszetel te Rome bekleed.
LEO I of DE GROOTE werd in 440 als paus
gekozen en overl. in 461. Hij muntte uit door
geleerdheid on welsprekendheid en was d.
eerste, die 't oppergezag v. d. bisschop v.
Rome, zoowel door eigen geestkracht als begunstigd door d. omstandigheden, op vaste
grondslagen wist to vestigen. Toen Attila in
451 Rome bedreigde, koos keizer Valentinianus III hem tot bemiddelaar en 't gelukte
hem d. vrede tot stand to brengen; doch, teen
vier jaar later Genserik d. stad met verwoesting dreigde, kon hij 't niet verder brengen
dan dat d. aanvallers zich v. moord on brandstichting onthouden en d. drie voorn. kerken
ongeplunderd laten zouden. In zijn tijd is 't
concilie v. Chalcedon gehouden, waar zijn brief
a. Flavianus, bisschop v. Constantinopel, veel
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invloed had op d. besluiten ten aanzien der
kerkleer nopens d. twee naturen in Christus.
Zijn geschriften zijn herhaaldelijk uitgeg.; d.
„Sermones" (leerredenen) te Veneti8 in 1485
en 1505, to Partjs in 1515, enz.; al zijn werken
to Venetie in 1755—'57, 3 dln. — Zie Arendt,
„Leo der Grosse und seine Zeit" (1835).
LEO II, die in 683 slechts eenige maanden
na zijn verkiezing overl., is vermaard gewoi ,
denor.gtvbine,dhj
d. Gregoriaansche kerkmuziek heeft gebracht.
Ook bracht hij d. kerk v. Ravenna onder 't
gebied v. zijn stoel.
LEO III, die in 795 paus werd on in 816
overl., was bij 't yolk te Rome weinig bemind,
zoo zelfs dat hij mishandeld en gevangen
werd gezet. Na een middel te hebben gevonden om te ontsnappen, begaf hij zich naar
Karel d. Groote, die hem ondersteunde en
een concilie bijeenriep, om te oordeelen over
d. rnisdrijven, welke d. paus werden te Taste
gelegd. Doch d. kerkvergadering verklaarde,
dat 't hoofd der kerk boven alle oordeel verheven was, en daze zuiverde zich v. d. tegen
hem ingebrachte beschuldiging door een eed.
Door Karel in zijn waardigheid hersteld,
kroonde LEO dezen tot Roomsch keizer.
LEO IV was paus v. 847—'55. Hij heeft vele
belangrijke en aanzienlijke bouwwerken te
Rome doen uitvoeren en plaatste zich a. 't
hoofd v. een leger, waarmee hij d. Saraceenen
uit Itali0 dreef.
LEO V was in 903 gedurende slechts 40 dagen
pans, daar hij toen gevangen genomen werd
door zijn voormaligen vriend Christophorus,
die zich daarop v. d. pauselijken zetel meester
maakte.
LEO VI heeft v. 928— 29 slechts 7 maanden
geregeerd on overl. in d. gevangenis.
LEO VII regeerde v. 936—'40 en heeft zich
door weinig onderscheiden.
LEO VIII word in 963 door keizer Otto I ale
tegenpaus tegenover Benedictus V geplaatst.
LEO IX d. heilige bezat d. driedubbele kroon
v. Febr. 1049 tot Apr. 1054. Hij heette eigenl.
BRUNO en was vroeger bisschop v. Toul. Hi)
was v. aanzienlijke afkomst en vermaagschapt a. d. keizers Koenraad II en Hendrik III.
Door d. invloed v. d. laatste werd hij paus.
Onderscheidene kerkvergaderingen werden in
zijn tijd gehouden, als to Rome in 1049 en '51.
to Rheims on te Mainz in 1049, te Sipontum
in 1050 on to Mantua in 1052. Daze kerkvergaderingen waren hoofdzakelijk belegd tot
bestrijding v. Berengarius, die zich tegen d.
transsubstantiatie verklaarde (zie Berengarius
v. Tours). Ongelukkig was hij in een krijgs,
tocht tegen d. Noormannen, die hem sloegen
on gevangen namen.
LEO X, die in 1513 paus werd on 1 Dec.
1521 overl., was een zoon v. Lorenzo de Medicis on heette zelf JOHANNES. Hij werd reeds
op zijn 7e jaar in d. geestelijken stand opgenomen en werd in 1488, nog slechts 13 jaar
oud, kardinaal, hoewel hij eerst vier jaar later
zitting nam in 't H. College. Zich tegen d.
verkiezing v. d. Spanjaard Roderigo tot pans
(d. befaamden Alexander VI) verzet hebbende,
week hij uit Rome en deed hij een reis n.
Veneti8, Duitschland en Frankrijk. Te Rome
teruggekeerd, leidde hij een Leven, a. letteren
on kunst gewijd. Paus Julius II plaatste hem
a. 't hoofd v. 't pauseltike leger in d. Ligue
tegen Frankrijk, doch d. Franschen namen
hem in d. slag bij Ravenna (1512) gevangen. Na
vrijgelaten to zijn, keerde hij n. Itali8 terug
en arbeidde hij to Florence ijverig a. d. herstelling der Medicis, totdat hij als opvolger v
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Julius II d. pauselijken zetel besteeg. Zijn
eerste daad na zijn verheffing getuigde v.
liefde voor d. letteren hij stelde nl. twee der
vermaardste schrijvers v. dien tijd, Bembo en
Sadolet, tot zijn secretarissen aan. Eveneens
gaf hij daarvan blijk door 't herstellen der
hoogeschool, die hij rijkelijk begiftigde en
a. welke hij onder d. leiding v. d. goleerden
Lascaris (zie Lascaris) een alzonderlijk college
stichtte tot 't uitgeven v. Grieksche schrijvers,
terwijl hij ook dat voor Latijnsche werken
aanmoedigde en bevorderde. Zijn buitenlandsche staatkunde was er op gericht een alliantie tuss. Frankrijk, Spanje en Oostenrijk
to verhinderen, waartoe hij d. herstelling der
vriendschapsbetrekking tuss. d. eerstgenoemde
mogendheid en Engeland bevorderde. Zijn plan
d. oorlog te doen voortduren, met 't doel
zijn bloedverwanten in 't N. v. Italie in troebel
water te doen visschen, mislukte echter.
Inmiddels werd d. pauselijke schatkist door
LEO'S prachtliefde tot op d. bodem geledigd
en 't was zoowel tot verbetering zijner geldmiddelen als tot 't voltooien der Pieterskerk
te Rome, dat hij in 1516 d. door Julius II uitgeschreven aflaat vernieuwde, 'tgeen een der
onmiddellijke aanleidingen tot d. kerkhervorming werd. — Zie over LEO X Roscoe, „Life
and Pontificate of Leo X" (Liverpool 1805,
4 dln.; Nederl. vert. Amst. 1811, 4 dln).
LEO XI, die in 1605, reeds op d. 26sten dag
na zijn verkiezing, overl., was made uit 't huis
-der Medicis.
LEO XII, paus v. 1823 tot 1829, heette ANNIBALE DELLA GENOA. Hij was gedurende 't
pausschap v. zijn voorganger Pius VII nuntius
in Duitschland en afgezant v. 't pauselijke hof
bij Napoleon geweest, gelijk na d. restauratie
bij Lodewijk XVIII. Paus geworden, 28 Sept.
1823, betoonde hij zich een voorstander v. d.
wetenschappen, doch hij gaf tevens blijk v. zijn
bijzondere denkbeelden door 't uitspreken v.
een veroordeelend vonnis over d. vrijmetselarij
en d. bijbelgenootschappen. Ook stelde hij d.
Jezuieten weder in 't bezit v. hun college
(1824) en verordende hij bij d. uitschrijving v.
't jubeljaar (1825) een gestreng gebod voor d.
uitroeiing der ketterijen. Hij overl. 10 Febr. 1829.
LEO XIII, d. tegenwoordige paus, werd 2 Mrt
1810 als GIOACHINO PECCI te Carpineto bij
Anagni geb., ontving een zorgvuldige en liefderijke opvoeding, studeerde a. 't Collegio Romano en a. d. Academia Ecclesiastica, werd
in 1837 huisprelaat v. Gregorius XVI, vervolgens legaat in Benevento en in 1843 nuntius
te Brussel. In 1846 zag hij zich tot aartsbisschop v. Perugia en voorloopig ook tot kardinaal benoemd, in welke laatste waardigheid
hij echter eerst in 1853 door Pius IX bevestigd
werd. Na d. dood v. Antonelli, d. camerlOngo v.
laatstgenoemden paus, n. Rome geroepen, werd
Pecci in 1877 in diens plaats gekozen; hij
leidde na 't overlijden v. Pius IX (7 Febr.
1878) d. zaken v. d. Heiligen Stoel en werd 20
Febr. d. a. v., na een conclave v. slechts 1'/ dag,
met 44 v. d. 62 stemmen tot diens opvolger
gekozen. LEO XIII onderscheidde zich als paus
door een wijs beleid, een vredelievenden aard,
beschaafde en innemende manieren, oprechte
vroomheid en een vlekkeloozen levenswandel.
Zondor juist v. d. beginselen zijns strengen
voorgangers of te wijken, trad deze paus in
alles met meer gematigdheid op en knoopte
hij met d. naburige mogendheden, vooral met
Duitschland, vriendschappelijke betrekkingen
aan. Zijn matiging ligt. gelijk men heeft opgemerkt, meer in d. vorm dan in 't wezen der
zaak en, was d. lens v. zijn voorganger Pius IX
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veelal „Geen terugdeinzen!", LEO XIII voegt
hieraan toe : „Ook geen aanvallen !". Bovendien
is hij of hankelijk v. d. grooten invloed v.
't college, dat d. Heiligen Stoel omringt en dat
bijna geheel uit geestverwanten v. Pius IX
bestaat. In 1879 beval LEO XIII ter bezwering
v. d. verderfelijken invloed der moderne wetenschap d. wederinvoering v. d. Christelijke wijsbegeerte op d. katholieke scholen in d. geest
v. d. heiligen Thomas v. Aquino, terwijl hij
nog in d. loop v. datzelfde jaar d. stichting
v. een academie ter onderwijzing dier philosophic gelastte, alsmede d. uitgave der gezamenlijke werken v. d. heiligen Thomas.
d. Cultuurstrijd in Duitschland werd in 1879
hoofdzakelijk door toedoen v. Leo XIII bijge-

legd. Zijn overtuiging, hoe zeer d. hervormde
beginselen als oorzaak en bron v. d. ontelbare
dwalingen der hedendaagsche samenleving
(rationalisme, naturalisme, nihilisme enz.)
moesten worden aangemerkt en afgekeurd,
sprak d. paus uit in zijn Encyclica v. 1 Nov.
1885, die in verschill. talen en in meer dan
2 millioen exemplaren v. 't Vaticaan uit over
d. wereld verspreid werd. Erkentelijk, dat d.
Rijkskanselier Von Bismarck hem (d. paus) in
1885 tot scheidsrechter in d. strijd tuss. Duitschland en Spanje over 't bezit der Carolineneilanden had benoemd, waardoor 't hem gegeven was geweest, dien strijd in vredelievenden zin en tot een minnelijke schikking
op te lossen, verleende LEO XIII op 31 Dec.
v. genoemd jaar a. von Bismarck d. Christusorde in briljanten, welke onderscheiding nog
nooit te voren a. een Protestant ten deel gevallen was. Ook a. d. eersten minister v.
Spanje, Canovas del Castillo, word in Jan.
1886 diezelfde orde door d. paus ter hand gesteld. 2 Juli v. laatstgenoemd jaar liet dezelfde
kerkvorst a. koningin Christina v. Spanje d.
Gouden Roos overhandigen, na kort te voren
(22 Mei) als peet bij d. geboorte v. d. Spaanschen
koning Alfonso XIII te zijn opgetreden.
Sedert 1886 toonde LEO XIII zich steeds meer
geneigd, een verdrag met Pruisen a. te gaan,
waartoe 't bezoek v. d. Duitschen troonopvolger (Frederik) a. 't Vaticaan niet weinig
bijdroeg. Door 't aannemen v. d. kerkelijke
wet v. 1887 in d. Pruisischen landdag werd
die betere verstandhouding feitelijk verkregen.
Vijandiger gezind werd d. Roomsche Curie
echter v. jaar tot jaar tegen d. regeering v.
't koninkrijk Italie, die 't wereldlijk gezag v.
d. paus zoo geheel tot 't Vaticaan beperkt
had. Vooral beschuldigde paus LEO, na d. onthulling r. 't Giordano Bruno-monument te
Rome, in zijn allocutie a. d. kardinalen v. 30
Juni 1889 er d. Italiaansche regeering v. te kort
doen a. 't gezag der Roomsche Curie. En sedert
zich 't Drievoudig verbond tuss. Duitschland,
Oostenrijk en Italie meer en meer bevestigt,
zoekt d. pauselijke Stoel een grootere toenadering tot d. Fransche republiek.
Toen in 't voorjaar v. 1888 LEO XIII zijn
tienjarig jubilo als paus en tevens zijn gouden
feest als priester vierde, mocht hij v. alle
zijden d. ondubbelzinnigste blijken v. hartelijke
toegenogenheid ontvangen; niets was gespaard om d. waardigen grijsaard d. overtuiging te schenken, dat zijn persoon en leven
d. liefde der geheele Katholieke Christenheid
gewonnen had.
LEO XIII heeft ook eenige Latijnsche en

Italiaansche verzen gemaakt, die geheel d.
stempel v. zijn beminnelijk karakter dragen.
d. Voorn. daarvan vindt men bijeenverzameld
onder d. titel: „Leonis XIII Pontificis Maximi
carmina collegit atque Rance interpretatus
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est Jeremias Brunellius" (1883). Zijn „Hymnen" zijn mede in 't Italiaansch vertaald.
's Pausen leven beschreven Anton de Waal
(Munster 1878), Vidieu (Parijs, 1879) en TesiPasserini (3 dln, 1886). Zie ook „Acta Leonis
papae XIII" (1885).
Leo (HEINRICH), een Duitsch geschiedschrUver, geb. 19 Mrt 1799 to Rudolstadt en
overl. 24 April 1878 to Halle, waar hij sedert
1828 hoogl. was. Tevens was hij sedert 1863
lid v. 't Heerenhuis in Pruisen. Als staatsman en geschiedschrUver was hij d. conservatieve, reactionnaire richting toegedaan. Zijn
hoofdwerken zijn : „Handbuch der Geschichte
des Mittelalters" (1830), „Geschichte der Italienischen Staaten" (5 dln, 1830), „Zwolf Bucher
Niederlandischer Geschichte" (2 din 1832—'35),
„Lehrbuch der Universalgeschichte" (6 dln,
1835—'44) on „Vorlesungen fiber die Geschichte
des Deutschen Volks and Reichs" (5 dln, 1854
0. volg.). Ook over d. Oud-Duitsche en Ce]tische talen schreef hij menig belangrijk werk.
Na zijn dood verscheen een gedeeltelijke autobiographie v. zijne hand onder d. titel: „Aus
der Jugendzeit" (1880).
Leo (AMBRosIus), die in d. eerste helft der
16e eeuw leefde, was een geneeskundige, die
zich ook als geschiedschrUver heeft bekend
gemaakt door een „Historia Nolae, Lib. III"
(Veneto 1623).
Leo (JOHANNES), bijgenaamd Africanus, omdat hij uit zijn geboorteplaats Granada, toen
deze door Ferdinand en Isabella ingenomen
was, n. Afrika week. Hij is vermaard door
zeer belangrijke berichten aangaande 't noordelijke gedeelte v. dat werelddeel ; oorspronke.
lijk door hem in 't Arabisch epgesteld, werden deze later door hem zelf in 't Italiaansch
vertaald en uitgegeven. Na zijn terugkomst
uit Afrika on 't doen v. onderscheidene reizen
door Europa nam hij 't christelijk geloof aan,
waarbij d. paus zelf, die voor geleerdheid
groote achting had, peter was. LEO overl.
waarschijnlijk in 't jaar 1526. Behalve zijn
reeds genoemd werk, dat door Johannes Florius ook in 't Latijn vertaald is, heeft men
v. hem „De rebus Mahumeticis, de lege
Mahumetica et do vitis philosophorum Arabum" (Zurich 1664).
Leo, MARSICANUS bijgenaamd, leefde in
't laatst der 11e en 't begin der 12e eeuw. Hij
was kardinaal on bisschop v. Ostia. Van zijn
werken is alleen „Chronicon monasterii Casinionsis" uitgeg. (Parijs 1668).
Leo, een geleerd Rabbijn, die to Modena
geb. is en daarnaar DE MODENA wordt genoemd
on to Venetia a. 't eind der 16e en in 't begin
der 17e eeuw leefde, is d. schrijver v. een
werkje, dat niet groot maar zeer verspreid
is. 't Is oorspronkelijk in 't Italiaansch opgesteld en heeft d. titel „Historia dei riti Hebraici, uita et osservanze degli Hebrei di
questi tempi" (Parijs 1637). Spoedig verschenen
er verschill. vertalingen v., waaronder een
Fransche v. de Simonville, naar welke A.
Godart dit belangrijke werkje in 't Nederl. heeft
overgezet (Amst. 1683).
Leo (sIBRANDus), die te Leeuwarden geb.
werd en in 1557 pastoor to Menaldum was,
heeft twee kronieken geschreven. d. Eerste
beet „Vitae et res gestae abbatum in Lidlum"
en beschrijft d. lotgevallen v. 't klooster to
Lidlum bij Franeker v. 1132 tot 1572; d. andere
„ -Vitae et res gestae abbatum horti divae
Virginis sad Mariengaard apud Frisios" en
begint met d. stichting v. 't klooster, in 1163,
en loopt tot d. verkiezing v. d. laatsten abt
in 1569. Beide kronieken zijn door Mattheus

24

LEO.
zijn „Analecta" uitgegeven; d. eerste is
belangrijker dan d. tweed°.
Leo (LEONARDO), een Italiaansch componist,
kapelmeester bij 't conservatorio s. Onofrio on
eerste organist bij d. koninklijke kapel to
Napels, a. wien met Pergolesi, Piccini on
eenige andere componisten d. roam toekomt,
d. Napelsche school over geheel Europa verbreid to hebben. Hij was to Napels geb., in
1694, on overl. aldaar in 1744. Hij overtrof al
zijn voorgangers on moat voor een der grootste
meesters gehouden worden, die Rant; ooit
heeft opgeleverd. Even stark in d. instrumentale als vocale muziek, gelukte 't hem, 't
grootsche on verschrikkelijke zoowel als 't
zachte on teedere uit te drukken. Zijn aria
„Miser° pargoletto", in d. „Demofoonte" v.
Metastasio, zal, zoolang er muziek bestaat,
voor een voorbeeld v. fraaien zang on levendige verbeelding gehouden worden. In kunstmatige accompagnementen, waardoor natuurverschUnselen, bijv. 't ruischen v. 't water of
eenig ander natuurverschijnsel, moat worden
uitgedrukt, heeft nog geen componist 't zoo
ver gebracht als hij. Onder zijn comische opera's
telt men voorn. zijn zangstuk „II Cioe". Tot
zijn voorn. opera's behooren: „Sophonisba",
„Artaserse", „Ariadne e Teseo", „Olimpiade",
waarin 't duet „Nei giorni tuoi felici" on d.
aria „Non so donde viene" inzonderheid bewonderd werden; zijn reeds genoemde „Demofoonte", „Catone in Utica", „Argono" on verscheidene andere; voorts 2 oratoria, „SarAa
Elena al Calvario" en „la morte d'Abele".
in

Onder zijn kerkelijke stukken munten bovenal
uit „Ave Maria" en eon „Miserere", welk laatste
to Berlijn en to London door 40 zangers onder
d. leiding v. Ansani is uitgevoerd onder toejuiching v. alle kunstkenners. Dit stuk onderscheidt zich inzonderheid door zijn verheven,
hartroerenden stijl, door een verwonderlijke
harmonie en tevens door verhevenheid en
duidelijkheid v. schrijftrant boven alle andere
stukken v. dien aard.
Leo Monachus, een Egmonder monnik,

die in d. laatste helft v. d. 14e eeuw leefde.
Hij schreef korte levensschetsen v. d. Hollandsche graven, wier stoffelijk overschot to
Egmond is bijgezet (Dirk I tot Dirk VII). Doze
aanteekeningen zijn, met vroeger voor die
graven vervaardigde grafschriften, door zekeren Theodoricus a Leidis (mede een Egmonder monnik), uitgeg. door Matthaeus, „Chronicon Egmundanun" (Leiden 1692) en vertaald
in d. Ned. ovarzetting der „Kronijk v. Egmond,
door Jo. v. Leyden" enz. (Alkmaar 1732).
Leoben, een schoone en welvarende stad
in 't Oostenrijksche hertogdom Stiermarken,
uur v. Bruck, a. d. Mur, met 5500 inw. Zij
is d. zetel v. e landsgerechtshof en v. een
kamer v. koophandel en heeft een bergacademie, ijzersinelterijen en ook een gymnasium.
Er wordt veel handel in ijzer gedreven, waarvan 't d. hoofdmarkt in Stiermarken is. In
d. nabijheid wordt bruinkool ontgonnen.
In Apr. 1797 was to Leoben een tijdlang
't hoofdkwartier v. 't Fransche leger en d.
17en dies maand werden op 't naburig slot
Eckwald d. preliminairen v. d. vrede tuss.
Oostenrijk en d. Fransche Republiek geteekend, die 6 maanden later door d. vrede v.
Campo Formio gevolgd werden.
Leobschiltz, een stad in d. Pruis. prov.
Silezi6 (distr. Oppeln) met 12 600 inw., a. d,
Zinna, t. N.-W. v. Ratibor en nabij d. grens
tuss. Oostenrijk en Silezi6. Zij heeft een Protestantsche en een R.-Kath. kerk, een synagoge en een gymnasium, linnen- ea wolweverij,
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kousen- en tapijtfabrieken, glasindustrie, mineraalwater-fabricage enz. Ook heeft zij belangrijke vlas- en graanmarkten, terwtjl zij v.
1524-1623 d. hoofdstad v. 't vorstendom Jagerndorf was.
Leochares, een Grieksch metaalgieter en
beeldhouwer der jongere Attische schdol,
bloeide omstr. d. 104e tot d. 111e Olympiade:
Als een uitmuntend kunstwerk wordt zijn
Ganymedes, die door d. adelaar v. Jupiter
omhoog gevoerd wordt, geprezen en Plinius
zegt, dat men uit d. behoedzame wijze, waaop
d. vogel d. jongeling heeft aangegrepen, kon
bemerken, dat hij wilt wien hij droeg.Mtiller
houdt 't beeld in 't Museo Pio Clementino, III,
49, voor een stellige kopie. Met ander° beeldhouwers derzelfde eeuw wordt LEOCHARES genoemd als een der bouwmeesters v. 't Mausoleum. Overigens worden als door hem vervaardigd d. standbeelden genoemd v. Apollo,
A myntas, Philippus, Alexander, Olympias en
E urydice .
Leon, een prov. in 't N.-W. v. Spanje, beslaat ongeveer 279 vk. mijlen on telt 370 390
inw.; in 't N. en W. is zij zeer bergachtig
('t Cantabrisch geb. met zijn westel. vertakkino- en en zuidel. uitloopers), terwijl zij n.
'r, O.b in d. hoogvlakte v. Oud-Castilio overgaat.
Ofschoon d. rijk besproeide dalen v. d. zijrivieren v. d. Douro (Esla) en v. d. Minho
(Sil) zeer vruchtbaar zijn, vooral a. graan,
vlas, groenten, ooft, kastanjes en walnoten,
is toch slechts 2/, v. d. bodem bebouwd; d.
teelt v. schapen en runderen wordt begunstigd door d. voortreffelijke bergweiden; wol,
vlas, wollen en linnen geweven goederen
worden uitgevoerd. In 't N. heeft men steenkolenmijnen. — d. Hoofdstad Leon, met 12 000
inw., ligt tuns. d. rivieren Bernesga en Torio,
a. d. Spaansche Noordwestbaan; zij heeft
14 kerken, waaronder d. prachtige Goth. kathedraal uit d. 14e eeuw, met d. graftomben v.
vele koningen v. Leon, 11 kloosters en talrijke
paleizen. d. Eons zoo belangrijke handel is
zeer verminderd. Leon is d. zetel v. een gouverneur en een bisschop. 't Heeft zijn naam
v. 't Romeinsche Legio septima gemina.
Prov. Leon is een deel v. 't vroegere
koninkrijk Leon, dat in 910 bij d. deeling v.
Asturie ontstond, Garcia, d. oudsten zoon v.
Alphonsus HI v. Asturie, tot eersten koning
had en n. d. slag a. d. rivier Carrion (1037)
met Castilie vereenigd werd. 't Bevatte d.
tegenwoordige provincial Salamanca, Zamora
en Leon.
Leon, d. vroegere hoofdstad v. d. MiddenA merikaanschen staat Nicaragua, nu d. hoofdstad v. 't gelijknamige departement, ligt in d.
heete kustvlakte t. W. v. 't Managuameer en
is met d. haven Corintho a. d. Stillen Oceaan
door een spoorweg verbonden. d. In 1743 voltooide kathedraal is 't schoonste bouwwerk
v. Midden-Amerika; d. in 1806 gestichte universiteit is weer opgeheven. Leon is d. zetel v.
een bisschop. d. Voorstad Subtaba, die reeds
voor d. komst der Spanjaarden bestond, wordt
uitsluitend door Indianen bewoond.
Leon, een prov. v. d. Zuid-Amerikaanschen
vrijstaat Ecuador, in 't N. v. d. Cordillera's v.
Quito; zij heeft op 166 vk. mijlen oppervl.
80 000 inw., die hoofdzakelijk landbouw on
veeteelt drijven on leer, wollen en katoenen
stoffen, aardewerk enz. vervaardigen. d. Hoofdstad is Tacunga.
Leon de los Aldamas, een stad in d.
Midden Amerikaanschen staat Guanajuato en
t. W. v. d. stad v. dien naam, ligt in een
vruchtbare vlakte 1895 M. boven d. zee en
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telt 50 000 inw. d. Bloeiende industrie levert
sjaals, goud- en zilvergalon, schoenen, zadels enz.
Leonard (HUBERT), een beroemd Belgisch
violist, gob. 7 Apr. 1819 to Bellaire bij Luik
en overl. 6 Mei 1890 to Parijs. Hij ontving
zijn opleiding a. 't conservatoire v. laatstgenoemde stad onder Habeneck e. a. on ver
bond zich daarna a. d. Fransche opera te
Parijs. Vervolgens ondernam hij concertreizen
on hij werd in 1848 tot eersten leeraar in 't vioolspel a. 't conservatoire to Brussel benoemd,
in d. plaats v. De Beriot. In d. laatste jaren
echter was LEONARD weer in Parijs gevestigd,
waar tal v. beroemde violisten bun studien
onder hem voltooiden. Behalve eon aantal
instructieve composities („Ecole Leonard",
„Gymnastique du violiniste' , „Etudes harmoni
ques et classiques", „L'ancienne stole Italienne"
enz.), schreef hij ook concerten, phantasieen,
karakterstukken, duetten met kl avierbegeleiding, alsmede een serenade voor 3 violen.
Leonardi (THomAs), geb. to Maastricht
omstr. 1600, werd reeds op 22-jarigen leeftijd
leeraar in d. wijsbegeerte to Douai. Later bekleedde hij verschill. waardigheden in d. kloosters der Dominicanen to Leuven, Douai en
Brussel, waar hij 1 Sept. 1668 als provinciaal
overl. Behalve zijn „Christus crucificus" (Brussel 1648), „Thesaurus Gratiarurn etc." (Brussel
1640) en „Quaestiones ad universam dialecticam" (Douai 1622) heeft hij eenige strijdschriften tegen 't Protestantisme uitgeg., bijv. tegen
Dorsch, hoogl. to Straatsburg, die beweerd
had, dat d. Augsburgsche confessie met Thomas Aquinas overeenkwam, „Angelici doctoris Th. Aquinatis sententia de prima hominis
institutions" (Brussel 1661) en tegen Hamerstede, die een „Ontkapten capucyn" had uitgegeven, een „Confutatio" v. dat boekje (Leuven 1662), alsmede „Unica° Christi sponsae
integritas" (Leuven 1664).
Leonardi Da Vinci, Zie Vinci.
Leonhard (JULIEN EMIL), een beroemd
klaviervirtuoos, werd geb. in 1810 to Lauban
en overl. in 1883 to Dresden, waar hij hoogl.
in 't klavierspel a. 't conservatoire was, welke
betrekking hij vroeger to MtInchen had bekleed. Hij heeft verschill. schoone composities vervaardigd, o. a. een oratorium, „Johannes d. Doper", een symphonic, een ouverture,
een sonate voor piano, twee vioolsonates,
drie trio's enz.
Leonhard (KARL CaSAR VON), geb. 12 Sept.
1779 to Rumpenheim bij Hanau, studeerde to
Marburg en to Gottingen, hoofdzakelijk in d.
aard- en delfstofkunde. Na eerst in d. staatsdienst werkzaam geweest to zijn, word hij
in 1814 lid der Academie v. Wetenschappen
to Miinchen en in 1818 hoogl. in d. aard- en
delfstofkunde to Heidelberg, waar hij 23 Jan.
1862 overl. Hij schreef o. a. „Geologie" (1836—'45,
4 dln), „Lehrbuch der Geognosie und Geologie"
(2e dr., 1849), ,Grundzilge der Geognosie und
Geologie" (3e dr., 1839), „Grundzage der Mineralogie" (2e dr., 1860), „Naturgeschichte des
Steinreichs" (1854), „Die quarzfuhrenden Pon
phyre" (1851) en ,,Taschenbuch fur die gesammte Mineralogie" (1807—'29). Met BRONN
redigeerde hij v. 1830 tot 1858 't „Jahrbuch
far Mineralogie, Geognosie,Geologie en Petrofaktenkunde' — Zijn zoon GUSTA.V, geb. 22
Nov. 1816 te Miinchen, werd ook hoogl. in d
aard- en delfstofkunde to Heidelberg, waar
deze 27 Dec. 1878 ()Teri., on schreef eveneens
eenige wetenschappelijke werken.
Leonidas, koning v. Sparta, beklom na
d. dood zijns vadors Anaxandrites, in 't jaar
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491 v. Chr., d. troon. Bij d. inval v. d. Perzischen koning Xerxes kreeg hij 't bevel over
d. 300 Spartanen en d. 6000 man hulptroepen,
die d. verdedigende macht der Grieken uitmaakten. Hij nam daarmee een stelling in bij
d. bergpas v. Thermopylae, tuns. d. berg Oeta
en d. zee gelegen, en nam zulke wijze maatregelen, dat d. Perzen al dadelijk 't moeilijke
v. d. aanval inzagen. Xerxes trachtte dan
ook LEONIDAS om te koopen en bood hem zelfs
d. haerschappij over geheel Griekenland aan,
maar zijn aanbiedingen werden met minachting v. d. hand gewezen. d. Perzische koning
vorderde toen v. d. Grieken, hun wapens
over to leveren, doch kreeg 't korte maar
fiere antwoord: „Kom en haal ze !" Daarop
werd d. aanyal gewaagd; doch d. baste Perzische troepen werden bij herhaling na een
hevigen strijd afgeslagen, zoodat Xerxes
wellicht v. zijn voornemen zou hebben afgezien, indien niet een verrader, Ephialtes,
hem een geheimen weg over 't gebergte
was komen aanwijzen. Een bende v. 10 000
Perzen trek nu d. stelling der Grieken om on
LEONIDAS zond nu d. overige Grieken weg en
bleef met zijn Spartanen on 400 Thespiers,
die zich niet verwijderen wilden, d. Perzen
't hoofd bieden. Na een vreeselijke slachting
onder hun vijanden te hebben aangericht,
werden zij door d. geweldige overmacht verpletterd en bleven zij tot d. laatsten man op
d. strijdplaats (480 v. Chr.). Een gedenkteeken,
ter eere v. LEONIDAS en zijn medestrijders
opgericht, bevatte d. volgende woorden:
„Vreemdeling! bericht to Sparta, dat wij hier
liggen, gehoorzaam a. d. wetten v. 't Vaderland".
Leonische of Leoninische verzen
zijn Lattjnsche hexameters en pentameters,
die voor d. caesuur en a. 't slot v. elk vers
afzonderlijk rijmen. Sommigen schrijven dozen
verstrant, die in d. Middeleeuwen vrij algemeen in gebruik was, a. zekeren dichter Leo,
anderen a. paus Leo II toe. Enkele dergeltjke
verzen vindt men ook reeds bij Ovidius.
Leoninus (ELBERTUS) of DE LICEUW, geb.
to Zalt-Bommel in 1519. Na 't eerste onderricht in zijn vaderstad bezocht hij d. door
Macropedius bestuurde Latijnsche school to
Utrecht en daarna gedurende 4 jaren die to
Emmerik, waar Bredenbach onderwees. Aan
d. Leuvensche hoogeschool beoefende hij d.
rechtsgeleerdheid en verkreeg hij in 1547 d.
rang v. licentiaat. Kort daarna huwde hij met
Barbara de Haze en werd hij bijna te gelijker
tijd tot tweeden hoogl. in d. rechten to Leuven
aangesteld; hij verkreeg in 1550 d. graad v.
Doctor juris en volute in 1565 d. eersten hoogl.
(legum professor primarius) Gabriel Mudaeus
in diens betrekking op. Als rechtsgeleerde
verwierf hij zich een grooten naam, zoodat
hij niet slechts v. alle kanten geraadpleegd,
maar ook menigmaal als woordvoerder bij
onderhandelingen gebruikt werd, zooals door
d. stad Nijmegen, walker afgevaardigden hij in
1563 n. Brussel vergezelde om hun bezwaren
tegen eon tol to Antwerpen voor to dragon
on in 1567 om uit naam v. diezelfde stad d.
hertog v. Alva geluk to wenschen. Teen d.
crimineele ordonnantie v. Filips II (1570) in
Gelderland werd ingevoerd, welkor bepalingen
tegen d. bestaande gewoonten indruischten,
werd LEONINUS naar Alva afgev*ardigd om
d. rechten v. dat gewest te handhaven.
LEONINUS, die bij d. hoofden der Spaanschzoowel als der Oranje- of Staatsgezinde partij
in hoog aanzien stond, hield in d. aanvang
der Nederlandsche beroerten d. zijde des
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konings. Dit blijkt o. a. uit zijn gedrag tUdenS
't beleg v. Leuven in 1572 door d. prins v.
Oranje, want d. onderhandelingen tot d. overgave der stad werden v. d. zijde der belegerden door hem gevoerd. Hoewel hij d. titel on
d. rang v. hoogl. tot 1580 behield, begon hij
allengs meer deel to nemen a. 't staatkundig
leven en woes hij d. aanbieding v. een leerstool
a. d. pas opgerichte Leidsche hoogeschool v. d.
hand. Bij d. mislukte vredesonderhandelingen
v. Louis de Requesens met d. Staten to Breda
on to Geertruidenberg werd LEONINUS door
d. Spaanschen landvoogd als middelaar gebruikt. Sedert dien tijd schijnt hij d. Spaansche zijde verlaten to hebben, althans wij
lezen, dat hij in 1576 door d. Staten met vele
zendingen werd belast, om in d. verschill.
gewesten d. zucht tot vrijheid aan to wakkeren,
en a. 't bewerken der „Gentsche pacificatie"
(8 Nov. 1576) heeft hij waarschijulijk deelgenomen. Ook word LEONINUS naar d. baron.
v. Hierges, stadhouder v. Gelderland, afgevaardigd, om dezen voor d. Staatsche partij
to winnen, evenwel zonder goad gevolg.
Aan 't hoofd der Geldersche gemachtigden
was hij een der medeonderteekenaars v. d.
Brusselsche Unie (9 Jan. 1577). d. Algemeene
Staten benoemden hem eenige waken later
tot afgevaardigde naar die v. Holland om
eenige voorstellen v. hoog belang to doen.
d. Hollandsche Staten stonden toen reeds
eenigszins op zich zelf, daar zij d. Unie v.
Brussel niet dan onder zekere voorwaarden
hadden onderteekend en d. nieuwe landvoogd
Don Juan v. Oostenrijk door hen niet was
orkend. d. Voorstellen betroffen 't vragen v.
geldelijken onderstand, d. afschaffing v. eenige
op d. handel drukkende belastingen (convooigolden en licenten), 't terugroepen der voor
Antwerpen liggende oorlogsschepen en d. regaling der munt. d. Opheffing der convooigelden
uitgezonderd, leidden d. door LEONINUS gevoerde onderhandelingen tot een gowenscht
resultaat. Nog in 'tzelfde jaar werd hij door
d. Algemeene Staten naar d. prins v. Oranje
gezonden om dozen uit to noodigen to Brussel
to komen on zich tot ruwaard v. Brabant to
doen verkiezen. Zij hadden nl. d. gehoorzaamheid a. Don Juan opgezegd, toen daze zich
met verkrachting v. 't door hem bezworen
„Eeuwig Edict" verraderlijk v. Namen had
meester gemaakt (24 Juli 1577). Daarna word
a. LEONINUS opgedragen d. door d. Brabantache edelen verkozen landvoogd Matthias v.
Oostenrijk bij zijn aankomst uit naam der
Algemeene Staten to ontvangen en verkreeg hij zitting in d. Raad v. State, die d.
nieuwen vorst ter zijde word gesteld. Een
werkdadig aandeel nam hij a. d. regeling der
grondslagen voor d. door bemiddeling des
Duitschen keizers to Keulen geopende vredesonderhandelingen met d. Spaanschen koning.
Zijn redevoering, bij die gelegenheid in d.
vergadering der Algemeene Staten gehouden
(25 Nov. 1579), is nog bewaard.
Na 't sluiten der Utrechtsche Unie, waaraan
LEONINUS, voor zoover bekend is, geen openlijk
aandeel nam, werd hij in 1581 tot kanselier
v. Gelderland on 't graafsch. Zutfen benoemd on verscheen hij a. 't hoofd der Geldersche afgevaardigden ter vergadering der Algemeene Staten. Na d. dood v. d. prins droeg
men hem op in gezantschap naar d. Franschen koning Hendrik HI te gaan, om dezen
d. heerschappij over d. Nederlanden aan to
bieden. Teen dit aanbod geweigerd was, nam
LEONINUS deel a. d. raadplegingen over een
gelijksoortige opdracht a. Elizabeth, maar hij

LEO.
werd door ziekte verhinderd zelf n. Engeland to
reizen. Bij Leicester, d. Engelschen landvoogd,
stood hij in hoog aanzien en bleef hij zijn betrekking als lid v. d. Raad v. State bekleeden.
Toen na diens vertrek Elizabeth d. voldoening
eischte v. 'tgeen Naar voor d. verleende hulp
verschuldigd was, werd LzoraNus door d.
Algemeene staten tot vereffening der vorderingen n. Engeland gezonden. Tegenwind belette d. refs. Zijn hooge jaren noodzaakten
hem zich v. 't staatkundig tooneel terug te
trekker', kort daarna (6 Dec. 1598) stierf hij
to Arnhem en werd hij in d. Eusebiuskerk
aldaar begraven.
In godsdienstige denkwijze stond LEONINIIS
buiten 't meerendeel zijner tijdgenooten. In d.
Roomsche kerk opgevoed, verliet hij Naar,
toen hij in d. dienst der Staten trad, doch
zonder openlijke belijdenis v. d. Protestantschen godsdienst of te leggen. Verdraagzaam
en gematigd, had hij een afkeer v. d. overdrij vingen der Roomschen zoowel als v. die der
Onroomschen. Hij behoorde (gelijk Oldenbarneveld) tot d. partij der Liberttjnen of Neutralisten. d. Arnhemsche predikanten, hoezeer
door 't hof v. Gelderland aangezocht een lijkredo op hem te houden, weigerden dit hardnekkig. Van zijn rechtsgeleerde werken,
meestal „Consilia" en verklaringen v. 't Romeinsche recht, is slechts een gedeelte uitgeg.
Zie een opgave daarvan bij v. der Cappelle,
„Bijdr. tot d. Gesch. der Nederlanden" (1827),
in d. aanteekeningen op zijn verhandeling
„Elbertus Leoninus".
Leopard, Zie Lion.
Leopard Lionne, Zie Lion.
Leopardi (GIAcoMo, graaf), een Italiaansch
dichter en letterkundige, gab. 29 Juni 1798 to
Recanati en overl. 14 Juni 1837 to Napels.
Hij schreef: „Canzone" (1826), „Operette morali" (1827) e. a. gedichten. Een nieuwe uitgave
v. al zijn werken zag in 1878 to Leipzig 't
licht. Zie Rod : „Giacomo Leopardi Etudes sur
le XIX siècle" (1889).
Leopold I, keizer v. 't H. Roomsche rijk
der Duitsche natio, zoon v. keizer Ferdinand III
en Maria Anna, prinses v. Spanje, werd gob.
in 1640 on werd in 1655 koning v. Hongarije, in
1658 koning v. Bohemen en in 'tzelfdejaar ook
keizer v. Duitschland. Hoewel hij in zijn jeugd
groote geneigdheid had voor oefeningen v.
geest en verstand en hij dus meer een man
des vredes was dan v. d. oorlog, was zijn
langdurige regeering een aaneenschakeling v.
woeling en krijg. Nauwelijks had hij d. troon
beklommen, of 't keizerlijke kabinet werd ten
gevolge v. een onvoorzichtige inmenging in
d. zaken v. Zevenbergen in een oorlog met
Turkije gewikkeld. d. Muzelmannen vielen in
1662 Hongarije binnen en eerst op d. rijksdag
to Regensburg in 't volgend jaar ontving d.
keizer hulp tegen hun steeds verder voorwaarts dringende gelederen. Zelfs Zweden en
Frankrijk boden legers en d. paus hood geldmiddelen a. tot bestrijding v. d. halve maan en
't was met die hulp, dat Montecuculi, 's keizers veldheer, d. Turken op 1 Aug.1664sloeg.
Doch LEOPOLD, in plaats v. zich die overwinning ten nutte to maken, bewilligde in
een wapenstilstand v. 20 jaar op voorwaarden,
die voor d. Porte vrij voordeelig waren. Doch
d. oorlog barstte opnieuw uit, toen keizer
LEOPOLD met geweld pogingen aanwendde tot
uitbreiding zijner macht in Hongarije. Wel
werden d. geheime onderhandelingen tuss.
eenige Hongaarsche magnaten en d. Turken
ontdekt, 'tgeen d. graven Radasky, Zriny,
Frangipani en Tettenbach met hun hoofd boet-
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ten, maar daze straf kon 't uitbarsten v. d.
strijd tuss. d. Protestantsche Hongaren en d.
R.-Kath. aanhangers v. Oostenrijk niet beletten.
d. Vaan des oproers werd in 1682 ontrold. d.
Turken, door d. opstandelingen to hulp geroepen en door 't Fransche hof aangehitst, wierpen
zich onder d. groot-vizier Kara Mustapha met
200 000 man in Hongarije on drongen door tot
voor d. poorten v. Weenen, dat zij in 't volgend jaar (1683) gedurende twee maanden belegerden, totdat 't keizerlijke leger, versterkt
door d. legers der keurvorsten v. Saksen en
Beieren, benevens een Poolsch legerkorps, d.
Oostenrijksche hoofdstad ontzetten. d. Turken
werden teruggeslagen, zoodat zij zelfs Hongarije moesten ontruimen. Ook in zijn volgende
veldtochten was d. keizer gelukkig, zoodat bij
d. vrede v. Karlovitz (29 Jan. 1699) Slavonii3,
Zevenbergen en geheel Hongarije hem werden
toegewezen. Minder gelukkig was LEOPOLD in
zijn oorlogen tegen Lodewijk XIV. d. Eerste
veldtocht, die v. 1672 on volg., is berucht geworden door d. ongehoorde gruwelen der
Franschen langs d. Rijn-oevers; eerst na drie
jaren gelukte 't a. Montecuculi d. Franschen
bij Salzbach te slaan en 't tooneel v. d. krijg
op Franschen bodem zelf over to brengen. In
weerwil daarvan was d. Nijmeegsche vrede
(1678) voor d. keizer niet zeer voordeelig, daar
hij Freiburg en Lotharingen a. Lodewijk moest
afstaan. Daze, met die veroveringen niet tevreden, hield niet alleen onderscheidene yestingen in bezit, die hij volgens 't vredesverdrag
moest ontruimen, maar stichtte d. zoogen.
ROunions-kamer, krachtens welker uitspraak
hij zich gansche streken toeeigende ; en zoowel 't rijk, dat zonder veerkracht, ale LEOPOLD,
die nog altijd tegen d. Turken gewapend was,
namen d. ongunstige voorwaarden aan, waarop d. Fransche koning in een twintigjarig bestand bewilligde. Doch reeds in 1688 maakte
Lodewtjk zich opnieuw meester v. d. Palts
on nu was 't Willem III, d. groote prins v.
Oranje, die een algemeene coalitie tegen d.
Franschen veroveraar tot stand bracht en bij
d. Rijswijkschen vrede (1697) d. overmoed v.
Lodewijk beteugelde. Vier jaar later begon
LEOPOLD d. Spaanschen successie-oorlog, doch
to gelijker tijd word hij bemoeilijkt door d.
Hongaren. Hij overl. to Weenen, 5 Mei 1705
to midden v. vele verwikkelingen. LEOPOLD
was iemand, niet v. kundigheden ontbloot,
voorstander ook v. wetenschap en kunst, inzonderheid v. d. muziek. Eenvoudig in zijn
levenswijze, was hij uiterst gehecht a. d.
vormen v. 't hofleven en zijn stijf held daaromtrent bracht iets onbuigzaams in zijn karakter met zich mee. Zijn drie gemalinnen
schonken hem een aantal kinderen, v. welke
slechts twee zonen hem overleefden, die achtereenvolgens zijn opvolgers werden, nl. Jozef I
onmiddellijk, Karel VI later. 't Leven v. LEOPOLD I is beschreven door Baumstark (Freiburg, 1873).
Leopold II, die v. 1790-1792 d. keizerlijke
waardigheid bekleedde, was een der bests
vorsten uit 't Oostenrijksche huis. Hij werd
gab. 5 Mai 1747 on volgde zijn vader, keizer
Frans I, in 1765 op als groothertog v. Toscana,
over welk land hij 25 jaren lang met wijsheid
regeerde. Na d. dood v. d. verlichten Jozef II
werd hij keizer to midden v. vele verwikkelingen, die hij door wijs beleid on een gepaste
vereeniging v. vastheid on goedheid gelukkig
wist te boven te komen. d. Gisting in d. Oostenrijksche Nederlanden wist hij to beteugelen,
d. opgestane Hongaren tot gehoorzaamheid to
brengen, rechtsbedeeling en ondervas in zUl ►
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staten to verbeteren. Doch d. Toortgang der
denkbeelden, door d. Fransche omwenteling a.
d. orde gesteld, maakte hem argwanend en
gaf aanleiding tot d. vestiging eener geheime
politie, wat hem door zeer velen ten kwade
word geduid. Hij overl. 1 Mrt 1792 en werd
opgevolgd door zijn zoon Frans II, die later ale
Frans I keizer v. Oostenrijk werd. Zie v. Sybel,
,.Geschichte Oesterreichs unter Leopold II"
{Munchen, 1860) en „Oesterreich und Deutsch•
land im Revolutionskriege" (Dusseldorf, 1868).
Leopold I, Prins v. Anhalt-Dessau, algameen onder d. naam d. ouden Dessauer bekend, werd 3 Juli 1676 geb. Hij was d. zoon
v. Johan Georg II en toonde reeds vroeg een
onweerstaanbare neiging voor d. krijgsmansstand. In 1688 benoemde keizer Leopold I
hem reeds tot kolonel v. een cavalerie-regiment. Na d. dood zijns vaders in 1693 (die
Pruisisch veldmaarschalk en gouverneur v.
Berlijn was) volgde hij hem onder voogdijschap zijner moeder op en hij trad daarna in
dienst v. d. keurvorst v. Brandenburg, die
hem 't bevel over 't vroegere regiment zijns
vaders opdroeg. Kort daarna werd hij door
zijn moeder op reis gezonden, in d. hoop
daardoor afleiding to geven a. een levendigen
hartstocht, die hij voor d. dochter v. eon DesBausch apotheker Fes° had opgevat. Hij doorreisde geheel Duitschland en Italie, zich a. d.
grootste uitspattingen overgevende, en kwam
in 1695 to Dessau terug. d. Oorlog, dien Pruisen
als bondgenoot v. Oostenrijk toen in d. Nederlanden tegen Lodewijk voerde, riep hem a.
't hoofd v. zijn regiment. Hij nam als kolonel
deel a. 't beleg v. Namen, werd tot generaalmajoor benoemd en, in dien tusschentijd meerderjarig geworden, aanvaardde hij d. regeering
zijner staten. Niettegenstaande d. tegenkanting
zijner moeder on d. afkeuring v. vele hoven,
huwde hij Anna Louisa Fose en, toen zij hem
in 1701 twee kinderen geschonken had, verhief d. keizer haar on hare kinderen tot rijksvorsten. Ztjn huwelijk was steeds gelukkig
en negen kinderen waren or d. vrucht van.
Als regeerend vorst hield hij zich ijverig met
't bestuur zijner staten bezig; hij verbeterde
d. toestand der mindere klassen, gelijk mede
't rechtswezen en ondernam vele werken v.
openbaar nut. Evenwel was hij hard on wifekeurig tegen d. grondeigenaars, die hij dwong
hun eigendommen a. hem af to staan, daar
litj zich in 't hoofd gezet had, d. eenige grondeigenaar in zijn staten to zijn. Ook d. Joden
konden zich niet over zijn bestuur beroemen.
Voor 't krijgswezen droeg hij evenveel zorg,
gepaard met even groote willekeur in zijn
handelingen. Zijn regiment, dat to Halberstadt
was, muntte uit door strenge krijgstucht, stipte
orde en bijzondere oefening. Hij voerde daarbij
It eerst d. gelijkmatigen pas en d. tjzeren laadstokken in, uitvindingen, die spoedig in 't Pruisische leger werden overgenomen. In d. Spaanschen erfopvolgingsoorlog toonde hij veel dapperheid en veel bekwaamheid als veldheer ;
vooral in d. slag bij Hochstadt (1704) bracht
LEOPOLD, die toen als generaal der infanterie
12 000 Pruiser aanvoerde, veel tot d. overwinluing bij. In 1706 voerde hij met niet minder
room d. Pruisische troepen in d. veldtocht v.
Prins Eugenius in Italie aan. Cassano, Turijn,
Novara, Milaan on Pizzighetone getuigden
v. zijn dapperheid. Naar Berlijn teruggekeerd,
k ostte 't hem moeite d. koning, die ontevreden
was over d. groote verliezen zijner troepen,
to bevredigen, doch, toen hem dit gelukt was,
jjlde hij in 1707 andermaal n. Italie ; hij nam deel
a. d. inval in Provence, hielp Toulon bestormen
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en veroverde Susa, doch keerde spoedig n
Duitschland terug. In 1709 maakte hij d. veldtocht in d. Nederlanden als vrijwilliger mede;
hij kreeg echter spoedig 't opperbevel over d.
vreemde troepen, die in Engelsche en Hollandsche soldij stonden, hielp Douay en Aire veroveren en nam in 1711 deel a. d. gelukkige
operaties v. Marlborough tegen Villars. In 1712
werd LEOPOLD benoemd tot veldmaarschalk en
tot lid v. d. hofkrijgsraad. Frederik Wilhelm I
had in dien tijd d. Pruisischen troon beklommen en betoonde hem evenveel vertrou wen
als zijn vader. Toen d. Zweedsche koning
Karel XII in 1715 over Pommeren met Pruisen
in oorlog geraakte, kreeg. LEOPOLD 't bevel
over 25 000 Pruisen en 8 000 Saksers. Hij veroverdo eerst Rugen , vervolgens Straalsund
en verwierf door zijn overwinningen een
roordeeligen vrede voor Pruisen. Toen Frederik II zijn vader was opgevolgd, toonde hij
a. LEOPOLD wel niet zooveel vriendschap en
vertrouwen ale daze, maar hij riep toch dikwijls zijn raad in. Bij d. eersten Silezischen
veldtocht droeg hij hem d. dekking v. Brandenburg op, in 1742 't bevel over Opper-Silezie. In
1745 sloeg d. oude Dessauer d. Oostenrijkers bij
Neustadt in Silezie, daarop bij Jagerndorf en
hij behaalde eindelijk a. 't hoofd v. 34 000 man
d. bloedige overwinning bij Kesselsdorf, die
d. val v. Dresden en d. spoedig daarop gevolg
den vrede ten gevolge had. Eenigen tijd to
voren had hij zijn gemalin verloren; diep getroffen door dit verlies4 keerde hij n. Dessau
terug, waar hij zich alleen met 't beheer zijner
staten bezighield, terwijl hij zich te yens a.
d. jacht, die hti steeds hartstochtelijk bemind
had, overgaf. Hij stierf aldaar 7 April 1747, d.
naam naiatende v. eon ruw man, met Middeleeuwsche denkbeelden, maar in den grond een
rechtschapen mensch to zijn geweest, bemind
door alien, die hem omringden. Zie over hem
Varnhage v. Ense, „Biographische Denkniale"
(Berlijn 1845).
Leopold I, koning v. Belgie, v. 1831—'65,
werd 16 Dec. 1790 als GEORG CHRISTIAN FRIED
RICH to Coburg geb. on was d. zoon v. hertog Frans v. Saksen-Coburg-Saalfeld. In 1808
in Russischen dienst getreden, word hij tijdelijk generaal on maakte hij met onderscheiding
d. veldtochten v. 1813—'14 mode, nadat hij
zich eerst uit 't leger had teruggetrokken
on dien tusschentijd met d. beoefening v.
kunsten en wetenschappen on met reizen n.
Weenen, Italie en Zwitserland had doorgebracht. In 1816 huwde hij met d. erfgename
v. d. Britschen troon, Charlotte Auguste (gob.
1796), die reeds 5 Nov. v. dat jaar stierf, waarop
hij v. 1829—'31 in geheim morganatischen
echt met d. tooneelspeelster Caroline Bauer
leefde. d. Kroon v. Griekenland, hem in 1830
door d. beschermende mogendheden v. dat
land aangeboden, woes hij af, omdat d. Grieken niet tevreden waren met d. schikkingen
dier mogendheden. In 1831 werd hij door 't
Nationale congres v. Belgie tot koning v.
dat land gekozen; hij bezwoer d. reeds ontworpen grondwet on word 21 Juli 1831 to Brussel
plechtig als Koning v. Belgie gekroond. Onder
zijn wijs en verlieht bestuur kwam Belgie
tot voorspoedigen bloei en toonde 't krachten
to bezitten, die in vereeniging met NoordNederland niet tot hun recht waren gekomen.
Door zijn langdurig verblijf in Engeland vertrouwd geraakt met d. vormen v. 't constitutioneele koningschap, wilt hij, in weerwil v.
aanhoudende botsingen tuss. d. katholieke en
liberale partij, alsmede v. herhaalde veranderingen v. ministeries, d. vrede to bewaren, 's lands
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welvaart to verhoogen en 't gezag v. d.
troon to handhaven. Zelfs to midden v. d.
beroeringen der revolutie v. 1848 bood Belgie
't ongekende schouwspel a., dat orde en rust
er schier geheel ongestoord bleven. d. Industrie
nam een hooge vlucht door 't aanleggen v.
vele spoorwegen, door 't sluiten v. handelsverdragen met verschill. staten. d. gedeeltelijke
opheffing v. d. industriebelasting enz. 't Verkeer werd bevorderd door d. opheffing v. d.
stadstollen (Octrois cummunaux) in 1860 en
doordat met behulp v. d. met Belgie in
scheepvaartverkeer staande staten d. Scheldetol werd afgeschaft, en weldra mocht Belgie
een der rijkste en bloeiendste staten v. 't wasteland heeten. Ook d. geestelijke belangen werden onder d. vrijzinnige staatsregeling niet
verwaarloosd; in 1834 werd to Brussel een vrije
universiteit gesticht door d. liberalen als tegenwicht v. d. „universite catholique" v. Leuven.
Industrie, kunst on wetenschap namen onder
Leopolds zegenrijke en vredelievende regeering
een nieuwe vlucht; in 1835 werd d. nationale
bank opgericht en 't nationaal museum in
Brussel geopend. In Aug. 1832 trad Leopold
in 't huwelijk met prinses Louise (geb. 3 Apr.
1812, overt. 11 Oct. 1850), d. oudste dochter v.
koning Lodewijk Philips v. Frankrijk, en ook
in zijn familieleven was d. koning een voorbeeld voor zijn yolk. d. Kinderen uit dozen
echt, welke in leven bleven — kroonprins
LEOPOLD, prins PHILIP, graaf v. Vlaanderen
(geb. 24 Mrt 1837, sedert 1867 met prinses
Maria v. Hohenzollern-Sigmaringen gehuwd),
on d. ongelukkige prinses MARIE CHARLOTTE
(geb. to Laeken 7 Juni 1840, sedert 18.57 gehuwd met wijlen d. keizer Maximiliaan v.
Mexico, weduwe sedert 1867) — warden in
't Kath. geloof opgevoed. Koning Leopold
was een man v. groote talenten on onwrikbare standvastighoid in 't volbrengen v. 'tgeen
hij nuttig on noodig achtte voor 't welzijn v.
zijn land on hij paarde a. een edelen ernst
groote beminnelijkheid in d. omgang, door
welke hoedanigheden hij in hooge mate d.
liefde v. zijn yolk gewonnen heeft. Zijn dood,
10 Dec. 1865 to Laeken, werd dan ook algemeen betreurd, niet alleen door d. Belgen,
maar ook door geheel Europa, dat d. zeer
verdienstelijken vorst als d. stichter v. 't Belgische vorstenhuis huldigde. Zijn leven beschreef Juste (Brussel 1868).
Leopold II , d. tegenwoordige koning v.
Belgie on zoon on opvolger v. d. voorg., werd
9 Apr. 1835 to Brussel geb. Hij ontving in
1840 d. titel „hertog v. Brabant" on trad
zes jaar later als onder-luitenant v. 't grenadiers-regiment in 't leger, waar hij d. verschill. rangen doorliep, totdat hij •in 1865
luitenant-generaal werd. Kort voor zijn meerderjarigheid werd hij lid v. d. Senaat on 22 Aug.
1853 trad hij to Brussel in 't huwelijk met
Aartshertogin Marie Henrietta (geb. 23 Aug.
1836 to Pest), d. dochter v. aartshertog Jozef,
paladijn v. Hongarije, on prinses Maria Dorothea v. Wurtemberg. Sedert 10 Dec. 1865 a.
d. regeering, heeft Leopold II zich evenals
zijn wader strong a. d. constitutie v. zijn land
en neutraal tegenover d. woelende partijen
aldaar gehouden, terwW hij zeer veal heeft
bijgedragen tot d. ontwikkeling on welvaart
v. d. staat. In 1870 viol door een overwinning
der clericalen bij d. verkiezingen 't liberale
kabinet Frere-Orban na een 13-jarig bewind.
Als president v. 't nieuwe Kath. ministerie
trad toen graaf d'Anethan op. In d. DuitschFranschen oorlog bleef Belgi6 onzijdig. Nadat
27 Juli 1874 d. door Rusland voorgestelde
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internationals vergadering ter vaststelling v.
wetten en gebruiken v. d. oorlog was samengekomen, 27 Sept. 1876 d. internationals vergadering v. 6. gezondheid en 't reddingswezen,12 Sept. d. vergadering v. geographen
en Afrikareizigers in Brussel geopend was.
vergaderde aldaar 20-25 Jurii 1877 onder
voorzitterschap v. Belgio's koning d. internationals commis6ie voor d. onderzoeking v.
't binnenland v. Afrika en had 6-8 Sept.
in Ver viers d. vergadering v. anarchisten of
Bakoeninisten on 10 Sept. in Gent d. vergadering v. sociaal-democraten plaats. 11 Juni.
1878 werd 't katholieke ministerie ten gevolge
der verkiezingen door een liberaal vervangen.
waarin Frere-Orban weer premier on minister
v. Buitenl. Zaken werd. 't Nieuwe ministerie
ijverde vooral om 't onderwijs a. d. invloed der
geestelijkheid to onttrekken. d. Nieuwe kamerzitting werd door LEOPOLD met een troonrede
geopend, waarin hij voorstellen voor 't onderwijs. v. inrichtingen voor 't militiewezen, v.
verbetering der kieswet on v. d. landbouw
aankondigde. d. Vrijzinnige wet op 't onderwija
werd door d. Senaat aangenomen met 33 tegen
31 stemmon en door d. koning onderteekend,
waarop d. clericalen zelfs 's konings leven
bedreigden. Te midden v. d. ontevredenheid
der ultramontanen werd in Aug. 1878 't zilveren
echtfeest v. 't koningspaar met grooten luister
gevierd, niettegenstaande d. weigering der
bisschoppen om eon kerkelijke viering to doen
plaats hebben, en in 1880 gedacht men feestelijk 't 50-jang bestaan der Belgische zelfstandigheid. 10 Juni 1884 moest 't liberals
ministerie Frere-Orban plaats maken voor
een nieuw ministerie onder d. vroegeren
clericalen premier Malou, die 't in 1878 ingestelde ministerie voor onderwijs ophief, waarop
weer tot d. vroegere organisatio v. 1869 werd
teruggekeerd; d. koning teekende daze wet
14 Sept. — Daar vooral door toedoen v.
Leopold II, d1e zich hiervoor zeer beijverd
had on zelfs groote geldsommen ervoor ten
baste had gegeven, d. ontsluiting v. Afrika'sbinnenland on d. stichting v. een vrijen Congostaat tot stand was gekomen (conferentie v.
Berlijn in 1885), erkenden d. Belgische kamers
d. verdiensten v. hun koning door hem 28Apr. 1885 toe to staan d. titel „souverein
v. d. Congostaat" aan to namen. 10 Dec. 1890
vierde LEOPOLD II zijn 25-jarig koningschap.
Van LEOPOLD'S kinderen zijn, nadat zijn eenige
zoon, prins LEOPOLD (geb. 1859), 28 Jan. 1869
overt. is, nog in leven: prinses LOUISE, geb.
18 Febr. 1858 to Brussel, sedert 1875 gehuwd
met prins Philip v. Saksen-Coburg-Gotha; STEPHANIE, geb. 21 Mei 1864 to Laeken, v. 1881—'89`
echtgenoote, nu weduwe v. kroonprins Rudolf
v. Oostenrijk; CLEMENTINE, geb. 30 Juli 1872.
d. Vermoedelijke troonopvolger is LEOPOLD'Sbrooder PHILIP, graaf v. Vlaanderen, wienszoon Boudewijn (anders reeds als opvolger
v. d. Belgischen troon aangewezen) 23 Jan.
1891 overleden is. — Zie uitvoeriger Bertrand,
„Leopold II et son regne" (1890).
Leopold (KARL FRIEDRICH), groothertog
v. Baden v. 1830—'52, word 29 Aug. 1790 to,
Karlsuhegob.,dtznvgrohertog KARL FRIEDRICH (zie dat art.) uit diensmorganatischen echt met d. gravin v. Hochberg. Hij studeerde to Heidelberg, waar hij zich
vooral met liver op d. geschiedenis toelegde,
huwde in 1819 met zijn nicht SOPHIE WILHELMINE V. ZWEDEN (geb. 21 Mei 1801, overt..
6 Juli 1865) on kwam na d. dood v. zijn halfbrooder, groothertog Lodewijk, die hem steeds
v. bestuurszaken verwijderd had gehouden,
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Leopold II

(JOHANN JOSEPH FRANS FER-

groothertog V. Toscane v.
1824—'59, aartshertog v. Oostenrijk, word 3
Oct. 1791 te Florence geb. Hij was d. oudste
zoon v. groothertog Ferdinand III, huwde in
1817 met prinses MARIE ANNA (geb. 15 Nov.
1799, overl. 24 Mrt 1832), d. dochter v. prins
Maximiliaan v. Saksen, en volgde in 1824 zijn
vader op. Hij regeerde in vrijzinnigen geest;
ook Toscane werd echter in d. revolutionnaire
beweging v. 1848 betrokken en Leopold, die
wel v. d. titel aartshertog v. Oostenrijk afstand had gedaan, maar zich niet geheel
a. d. Italiaansche regeering wilde aansluiten,
nam in 1849 d. wijk n. Napels, vanwaar hij
echter reeds in 't volgend jaar n. Florence
terugkeerde. Na een milde on vrijzinnige regeering v. 35 jaren moest hij in 1859 nogmaals 't land verlaten. Hij ging naar Oostenrijk om daar bijstand to zoeken, waar hij to
vergeefs ten behoove v. zijn oudsten zoon
(geb. 10 Juli 1835) afstand deed, on overl. 29
Jan. 1870 op 't slot Brandeis ini Bohemen.
Sedert 1833 was Leopold II met Antonie (geb.
19 Dec. 1814), een dochter v. Frans I, koning
der beide Sicilian, gehuwd. Nog als aartshertog had Leopold een voortreffelijke uitgave
v. d. „Opere di Lorenzo de Medici" (4 din,
Florence 1825) voorbereid. Zijn leven beschreef
Baldasseroni (Florence 1871).
Leopold IV (FRIEDRICH), een kleinzoon
v. Friedrich Franz Leopold III, dien hij in
1817 onvolgde, werd 1 Oct. 1794 te Dessau
geb. en huwde in 1818 met prinses Friederike
(geb. 30 Sept. 1796, overl. 1 Jan. 1849), een
dochter v. prins Lodewijk v. Pruisen. Hij
kwam na d. dood v. hertog Heinrich in 1847
ook in Anhalt-Kothen a. d. regeering en na
d. dood v. hertog Alexander in 1863 ook in
Anhalt-Bernburg, waardoor hij zich sedert
aatstgeno emd jaar eenvoudig hertog v. Anhalt
noemde; hij stierf 22 Mei 1871 to Dessau en
werd opgevolgd door zijn zoon Friedrich. Zijn
dochter Maria Anna is d. weduwe v. prins
Friedrich Karl v. Pruisen.
DINAND KAREL),

Leopold
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a. d. regeering, in 1830. Hij voerde daze, voor
zoover d. reactionnaire politiek v. d. Bondsdag dit toeliet en trots d. revolutie v. 1849,
die hem zelfs noodzaakte voor een korte poos
't land to ruimen, op constitutioneele wijs.
Algemeen bemind en geacht om ztjn welwillendheid en onbaatzuchtigheid, overl. hij
24 Apr. 1852. Van zijn zeven kinderen volgde
hem als „regent" voor zijn krankzinnigen
oudsten zoon, groothertog LUDWIG II (geb. 15
Aug. 1824, overl. 22 Jan. 1858), zijn tweede
zoon, FRIEDRICH I, op. — Zie Schochlin „Geschichte v. Baden unter der Regierung des
Groszherzogs Leopold" (Karlsruhe 1855).

(MAXIMILIAAN JOSEPH MARIA

A RNULF), prins v. Beieren, 9 Febr. 1846 als
2e zoon v. d. prins-regent Luitpold geb. Hij
maakte d. oorlogen v. 1866 en v. 1870-71 mee
en werd in 1881 generaal-luitenant on cornmandeur v. d. 1ste divisie, in 1887 generaal
der cavalerie en generaal v. 't lste armeekorps to Munchen. Sedert 1873 is hij gehuwd
met prinses Gisela, dochter v. keizer Frans
Joseph, die hem twee dochters en een zoon
(prins Georg, gob. 2 Apr. 1880) schonk.

Leopold (STEPHAN KARL ANTON GUSTAAF
EDUARD TASSILO), prins V. Hohenzollern. geb.
22 Sept. 1835 als oudste zoon v. vorst Karel
Anton. Hij huwde in 1861 met d. infante
Antonia v. Portugal, werd in 1870 als candidaat voor d. Spaanschen troon aangewezen,
maar zag hiervan af, toen Frankrijk v. die
candidatuur een steen des aanstoots maakte,

nochtans zonder dat hierdoor d. oorlog voorkomen werd. Sedert 1885 is Leopold door zijns
vaders dood vorst en hoofd v. d. niet regeerende linie v. 't huis Hohenzollern. Hij is
generaal der infanterie k la suite v. 't eerste
garderegiment on houdt meestal in Sigrnaringen verblUf. Zijn oudste zoon, erfprins WILHELM
(gob. 7 Mrt 1864) is sedert 1889 gehuwd met
prinses Maria Theresia v. Bourbon (geb.1867),
een dochter v. d. gestorven graaf v. Trani.
d. Tweede zoon, FERDINAND, is sedert 1889
troonopvolger in Rumeni6.
Leopold (PAUL ALEXANDER), vorst V. Lippe,
6 Nov. 1796 to Detmold geb., regeerde v.
1802—'20 onder voogdij zijner moeder Pauline,
daarna zelfstandig tot zijn dood (1 Jan. 1851).
Hij was een welwillend maar ziekolUk vorst
en had uit zijn huwelijk net priuses Emilie
v. Schwarzburg Sondershausen (geb. 1800,
1867) vele kinderen, waarvan d. oudste zoon,
PAUL FRIEDRICH EMIL LEOPOLD (geb. 1 Sept.
1821) hem opvolgde. Daze schafte alle vrijzinnige instellingen, door zijn vader v. 1848—'49
geraaakt, weer af on stierf 8 Dec. 1875. Zijn
in 1852 gesloten huwelijk met prinses Elizabeth v. Schwarzburg-Rfidolstadt (geb. 1833)
bleef kinderloos. Hem volgde daarom ztjn
broader Woldemar op.
Leopold

(MAXIMILIAAN JULIUS),

prins

V.

Brunswijk, geb. 11 Oct. 1752 to Wolfenbuttel
als jongste zoon v. hertog Karel I v. Brunswijk. In 1776 werd hij chef v. een infanterieregiment to Frankfort a. d. 0. on hij verdronk
in die rivier bij gelegenheid v. een ijsgang,
bij zijne poging om door 't water bedreigden
to redden, 27 Apr. 1785. Over zijn uiteinde wordt
intusschen verschillend geoordeeld. Zie zijn
biographic door Hanselmann (Brunswijk 1878).
Leopold (GEORG DUNCAN ALBERT), hertog
v. Albany en Clarence, d. 4e on jongste zoon v.
koningin Victoria v. Engeland, 7 Apr. 1853
in Buckinghampalace to London geb. Hij studeerde to Oxford en verwierf een grondige
kennis v. kunst en wetenschap. In 1882 huwde
hij met prinses Helene Friederike Auguste
v. Waldeck, maar hij stierf reeds 28 Mrt 1884
to Cannes.
Leopold II-Meer, een groot meer in 't
Congogebied, t. N. v. Stanley-Pool a. d. linker
zijde v. d. Congo; 't staat door d. Mfimi met d.
beneden-Kassai (Kwa) in verbinding. In welken
samenhang 't met 't noordelijker gelegen
Mantoembasmeer staat, is nog niet bekend.
't Meer werd in 1882 door Stanley ontdekt on
naar d. koning v. Belgie genoemd.
Leopoldmeer (Hikwa). een klein moor in
Zuid-Afrika, t. 0. v. d. zuidel. oever v. 't Tanganikameer, waar van 't door een 2134 M.
hoogen berg gescheiden is en waarmee 't in
d. regentijd in verbinding moat staan, 't werd
in 1880 door Thomson ontdekt.
_Leopoldville, 't hoofdstation v. d. Congostaat in centraal-Afrika, werd in Jan. 1882
door Stanley gesticht a. d. linkeroever v. d.
Congo tegenover 't Fransche station Brazzaville en t. Z. v. d. monding der Kassai (Kwa).
't Werd door Stanley n. koning Leopold II
genoemd en is 't hoofdstation v. een grootsch,
zich ver in 't binnenland v. Afrika uitstrekkend net v. waterwegen. Op een heuvel nabij
dit station ligt Arthington, een station v. d.
Baptistenzending, en dicht hierbij d. negerplaats Ntamo, een belangrijke marktplaats.
Lepanto, bij d. tegenwoordige Grieken
Epacto en bij d. Turken Ainabekti of Aenabachti

genoemd, is een stad in d. Grieksche prov.
Aetolie-Acarnanie, gelegen a. d. golf, die nu
denzelfden naam draagt, doch vroeger die v.
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Corinthe genoemd ward. d. Stad is slecht gebouwd, ligt tegen d. helling v. een heuvel,
waarop zich eon kasteel verheft, en heeft
slechts een bevolking v. 1660 inw. Lepanto
staat op d. ruinen v. 't oude Naupactos, dat
in 455 voor Chr. door d. Atheners op d. Locriers
word veroverd. In d. Middeleeuwen was Lepanto een zeer aanzienlijke stad, door d. Byzantijnschen keizer Emanuel a. d. Venetianen afgestaan, die haar zoo stark bevestigden, dat
in 1477 30 000 Turken haar gedurende vier
maanden to vergeefs belegerden on zij zich
eerst in 1499 a. Bajazeth II, die met een leger
v. 150 000 man to velde kwam, overgaf. Doch
nog meer bekend is Lepanto om d. grooten
zeeslag, welken Don Juan v. Oostenrijk in
haren zeeboezem op d. Turksche vloot 7 Oct.
1571 won en waarin d. Turken 150 schepen
verloren. (Zie Oostenrijk, Don Juan v.).
.Lepelaar (Platalea leucorodia). d. Lepelaar
behoort tot d. orde der steltloopers (grallatores) onder d. vogels en onderscheidt zich
door zijn platten, breeden, lepelvormigen snavel, waaraan hij ook zijn naam ontleent. d.
Kleur der veeren is zuiver wit met uitzondering v. d. krop, die isabellakleurig is, en
der langste groote slagpennen bij 't jonge
Bier, welke zwartachtig zijn. Van d. trop hangt
langs d. nek een sierlijke kuif; d. bek is zwart,
doch boven op v. d. voorrand tot in 't midden
okergeel; v. dezelfde kleur is d. naakte huid
a. d. keel en d. oogkring; bij d. oude individuen is d. iris bloedrood.
d. Lepelaar komt bij ons in plassen v. ZuidHolland en in sommige streken v. NoordHolland en Zeeland voor, verlaat ons in Sept.
on trekt dan n. Noord-Afrika. Tegen April
keert hij terug. Hij voedt zich met visschen
en andere in zoet water levende dieren, nestelt
laag op boomen, veelal op knotwilgen, of op
d. grond, kleppert als d. ooievaar en schreeuwt
als d. reiger. 't Wijfje legt in Mei 2 tot 4
witte, met bruine stipjes geteekende eieren,
welke in drie weken worden uitgebroed.
In Amerika leeft een andere soort (Platalea
Ajaja), welke eenigszins kleiner is en een
fraaie rozeroode kleur heeft met karmijnroode
slagpennen in d. vleugels. Uit Japan zijn nog
twee andere soorten bekend.
Lepelblad (Cochlearia officinalis L.). Doze
om haar antiscorbutische eigenschappen bekende plant behoort tot d. natuurl. fam. der
Kruisbloemigen (Cruciferae) en in 't stelsel v.
Linnaeus tot d. 1ste orde der 15de klasse
(Tetradynamia Siliculosa). 't Is een een- of
tweejarige plant, die a. d.-zeekusten v. Middenen Noord-Europa voorkomt en ook bij ons,
waar ze in Mei en Juni bloeit, op ziltige
gronden wordt aangetroffen; haar wortelbladeren zijn gesteeld, breed-eirond, bijkans hartvormig en a. d. voet dikwijls eenigszins naar
binnen gebogen, waardoor zij een soort peperhuis vormen; v. daze eigenaardige gedaante
is d. naam lepelblad afkomstig. d. Stengelbladeren zijn eirond en getand; d. bovenste
dozer bladeren zijn a. d. voet diep hartvormig
en omvatten d. stengel. d. Herba Cochleariae
onzer apotheken dient tot bereiding v. d.
Spiritus Cochleariae on Spir. Cochleariae compositus der Pharmacopaea Neerlandica.
Om d. vorm zijner vruchtjes wordt in eenige
streken v. ons vaderland a. een onzer meest
algemeene onkruidon, 't Tasjeskruid (Capsella
Bursa pastoris), ook wel d. naam lepelblad
gegeven.
Ook andere soorten Cochlearia, met name
't Engelsch en Deensch lepelblad (Cochlearia
anglica L. en Cochlearia danica L.), bezitten
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dergelijke, hoewel minder krachtige, antiscorbutische eigenschappen als ons gewoonlepelblad. Ook daze beide soorten komen in onze
duinen en a. onze zeekusten voor, maar zijn
door duidelijke kenmerken v. C. officinalis onderscheiden; immers C. danica heeft 3- of
5-lobbige stengelbladeren, die bijna alle gesteeld zijn, terwijl d. allerbovenste een eirondlancetvormige gedaante hebben; behalve door
d. vorm zijner bladeren onderscheidt zich 't
Engelsch lepelblad v. C. officinalis door ziju
meer dan tweemaal grootere vruchten.
Tot 't geslacht Cochlearia behoort ook d.
Peper- of Illierikwortel (Cochlearia Armoracia
L. of Armoracia rusticana Fl. d. Watt.), welke
plant wij in een afzonderlijk artikel zullen
vermelden.
L epere (EDME CHARLES PHILIPPE), een
Fransch staatsman, gab. 1 Febr. 1823 to
Auxerre on over'. 6 Sept. 1885 aldaar. Hij
stichtte tijdens 't tweede keizerrijk in zijn
geboorteplaats 't democratisch blad „L'Yonne",
ward in 1871 tot lid v. d. Nationale Vergadering gekozen, bekleedde vervolgens vele andere
hooge waardigheden on was 't laatst minister
v. Binnenlandsche Zaken in 't ministerie
Freycinet (1880). Voortdurend stroed hij tegen
d. clericale en Bonapartistische partij in
Frankrijk.
L epidolieth
of lithiumglimmer is een
monoklien kristalliseerend, kleurloos (soms
door een weinig mangaanoxyde roodachtig
gekleurd) on lithium on fluoor bevattend mineraal, waarvan d. kristallen meestal zeer klein
zijn on dat als een verbinding v. een silicaat
v, aluminium on kalium (of lithium) on eon
fluoorverbinding v. kiezel wordt beschouwd.
't Komt o. a. voor bij Jekaterinenburg.
Lepidosteus, Zie Glansschubbigen.
L epidus (MARCUS AEMILIUS), een Romeinsch veldheer on lid v. 't tweede driemanschap, was gesproten uit een der aanzienltjkste geslachten v. Oud-Rome. Tijdens d.
woelingen na d. moord v. Clodius, 52 v. Chr.,
ward hij tot interrex benoemd. d. Interrex,
wiens ambt slechts 5 dagen duurde, had bij ontstentenis der consuls d. leiding der volksvergaderingen (comities centuriata) tot verkiezing v.
nieuwe consuls. Gewoonlijk warden daze comitiEin niet door d. eersten interrex gehouden.
Toen LEPIDUS, hieraan getrouw, tegen d. zin
der democratische partij, uit d. voorm. aanhangers v. Clodius samengesteld, geen comitien
hield, ward zijn huis bestormd on geplunderd.
In 49 ward hij praetor on benoemde hij Caesar,
a. wiens partij hij zich aansloot, tot dictator,
in strijd met d. bestaande staatsinstellingen.
't Volgend jaar bestuurde hij als proconsul
Hispania en hij ward in 46 met Caesar tot consul
verkozen. Zoo dikwijls daze dictator was, had
LEPIDUS 't ambt v. opperbevelhebber der ruiterij (Magister equitum). Door invloed v. Antonius, die zijn vriendschap zocht to winnen,
verkreeg LEPIDUS na d. moord v. Caesar (15
Mrt 44) voor levenslang d. waardigheid v.
opperpriester (Pontifex maximus). Kort daarna
vertrok hij als proconsul n. Gallia. Aldaar gelukte 't hem Sextus, d. zoon v. Pompejus,
die in opstand was, to bewegen d. wapenen
neer to leggen, ten gevolge waarvan hem o. a.
eerbewijzen door d. senaat op voorstel v. Cicero
een verguld ruiterstandbeeld ward opgericht.
Toen echter Antonius tot vijand des vaderlands (hostis patriae) was verklaard, omdat hij
Decimus Junius Brutus, d. proconsul v. Cisalpijnsch Gallia, to Mutina (Modena) belegerde
(43), weigerde LEPIDUS d. tot ontzet afgezonden
consuls to ondersteunen. d. Senaat sprat over
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zelfde vonnis als over Antonius
uit, dat echter spoedig door d. invloed v. Octavianus (Augustus) herroepen werd. Octavianus, die zich een aanzienlijke macht had verworven, trad. met Antonius en LEPIDUS in
onderhandeling en bracht met hen 't tweede
driemanschap . tot stand. Ofschoon LEPIDUS
d. verdeeling der provincien
zijn aandeel
bekwam en a. d. proscriptio (lijsten v. vogelvrijverklaarden, waarop hij zelfs zijn broeder
bracht) medewerkte, had hij zelf weinig invloed en stond hij tot zijn ambtgenooten in
ondergeschikte betrekking, zoo zelfs, dat na
d. nederlaag der republikeinsche partij onder
M. Junius Brutus en C. Cassius Longinus, d.
moordenaars v. Caesar, bij Philippi (42) door
Octavianus en Antonius een nieuwe verdeeling
der provincien buiten medewerkIng v. LEPIDUS werd gemaakt. Met d. hem toebedeelde
provincie Afrika niet tevreden en tevens Sicilia
voor zich begeerende, poogde hij dat eiland
met d. wapenen te veroveren. Zijn toeleg mislukte; hij moest zich a. Octavianus overgeven,
die hem noodzaakte tot 't ambtelooze leven
terug te keeren. Van zijn waardigheden behield hij alleen die v. Pontifex Maximus, wat
hij tot a. zijn dood (13 v. Chr.) bleef.
LEPIDUS 't
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(PIERRE GUILLAUME FREDERIC),

een Fransch ingenieur en volkshuishoudkundige, geb. 11 Apr. 1806 te Honfleur en
overl. in 1882. Hij ontving zijn opleiding a.
d. polytechnische school to Parijs, werd
hoogl. a. d. mijnschoo] aid. en zag zich in
1867 tot senator benoemd. Bij d. wereldtentoonstellingen te Parijs en Londen, in 1855 en
1862, was hij als hoofdcommissaris werkzaam;
ook was hij met d. hoofdorganisatie v. d.
tentoonstelling in 1867 belast. Van zijn geschriften noemen wij „Les ouvriers Europeens" (6 din, 1855), „La reform° sociale en
Europe deduite de l'observation du travail"
(2 dln, 1864), „L'organisation de la famille"
(1884), „La constitution de l'Angleterre" (2 dln,
1875), „La reforme en Europe et le salut en
France" (1877) en „La constitution essentielle
de l'humanite (1881).
Lepra (v. 't Grieksche lepros, ruw, schilferig)
is d. wetenschappelijke benaming voor een
hardnekkigen, kwaadaardigen uitslag of melaatschheid. 't Is een veelal ongeneeslijke
ziekte, niet alleen met booze zweren, maar
ook met ontsteking in d. beenderen en verlamming gepaard gaande. Oorspronkelijk behoort zij in 't Oosten te huis; naast d. Lepra
Orientalis of Oostersche melaatschheid onderscheidt men echter ook een Lepra Occidentalis
en een Lepra Norvegica, een Westersche en
Noordsche melaatschheid. d. Oorzaken dezer
ziekte zijn veelal to zoeken in erfelijkheid,
doch ook in een ongezond klimaat, bedorven
drinkwater, slecht voedsel, slechte huidreiniging, onzedelijkheid enz. — Leproos (v. 't Lat.
leprosus) beteekent schurftig, melaatsch. Een
leprozenhuis is een hospitaal ter verpleging v.
melaatschen.
Leprozen, Zie Lepra.
Lepsius (KARL PETER), een Duitsch oudheidkundige, geb. 2 Juni 1775 to Naumburg
a. d. Saale en overl. 23 Apr. 1853 ald. Hij
maakte zich verdienstelijk voor d. geschiedenis
v. Saksen en Thilringen en schreef o. a.
„Ueber das Alterthum und die Stifter des
Doms zu Naumburg" (1822), „Geschichte des
Moritzklosters zu Naumburg" (1835), „Ueber
den Dom zu Naumburg und andere mittelalterliche Bauwerke dieser Stadt" (1841) en
,Geschichte der Bischofe des Hochstifts Naumburgs vor der Reformation" (1846).
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Lepsius (KARL RICHARD), eon beroemd
Duitsch Egyptoloog, was d. zoon v. d. voorg.;
hij werd geb. 23 Dec. 1810 te Naumburg a.
d. Saale en overl. 10 Juli 1884 als hoogl. en
opperbibliothecaris a. d. universiteit to Berlijn.
Na to Gottingen en Berlijn onder Bopp e. a.
in d. letteren gestudeerd to hebben, begat* hij
zich in 1833 n. Parijs, waar hij door Alex. v.
Humboldt bij d. geleerde wereld werd ingeleid. Twee jaar later trek hij n. Italia en vervolgens n. Egypte, waar hij door d. onderkoning Mehemed-Ali met onderscheiding ontvangen werd. Overal on to alien tijde was
d. vergelijkende taalstudie zijn lievelingsbezigheid. Eerst later, vooral nadat hij in 1866
een tweede reis n. 't Nijldal ondernomen had,
bepaalde hij zich meer uitsluitend tot d.
kennis v. d. taal v. Oud-Egypte. Tot zijn voorn.
werken behooren „Paldographie als Mittel der
Sprachforschung" (1834), door 't Fransche
Instituut bekroond, „Inscriptiones Umbricae
et Oscae" (1841), „Auswahl der wichtigsten
Urkunden des agyptischen Alterthums" (1842,
in 23 platen), „Todtenbuch der Aegypter nach
dem hierogl yphisch en Papyrus in Turin" (1842,
in 79 platen), „Denkmaler aus Aegypten and
Aethiopien" (1849—'59, in 900 platen), „Chronologie der Aegypter" (1849), „Aegyptisches
Konigsbuch" (2 dln, 1852), „Briefen aus Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel Sinai (1852),
„Ueber einige Ergebnisse der agypt. Donkmaler fur die Kenntniss der Ptolemaergeschichte" (1853), „Ueber einige Beriihrungspunkte der agypt., griechischen und romischen
Chronologie" (1859), „Ueber die Arabiscbe
Sprachlaute" (1861), „Lieber das ursprungliche
Zend-Alphabet" (1863), „Standard alphabet
for reducing unwritten languages and foreign
graphic systems to an uniform orthographic
in European letters" (1863) en „Die Langenmasze der Alton" (1884). Zie Georg Ebers,
„Biographic) von Karl Richard Lepsius" (1885).
Lerchenfeld, een oud vrijheerlijk geslacht, dat in 1698 in d. eene, in 1770 in d.
andere linie in d. Rijksgravenstand verheven
werd. Nog tegenwoordig bloeit 't in die twee
grafelijke en in een vrijheerlijk huis. Tot 't
laatste behooren o. a. d. twee volgende staatslieden: MAXIMILIAAN EMANUEL FRANS, vrijhoer v. Lerchenfeld, geb. 16 Nov. 1778 to Ingolstadt; hij word in 1808 generaal-commissaris,
na v. of 1806 Beiersch gezant a. 't Wurtembergsche hof to zijn geweest, was v.1817—'25
Beiersch minister v. Financier), daarna gezant
bij d. Duitschen Bondsdag en bekleedde v.
1833—'35 wederom d. •ortefeuille v. Financier).
Vervolgens vertegenwoordigde hij Beieren in
Weenen on sedert 1843 in d. Bondsdag to
Frankfort a. d. M. Hij overl. 17 Oct. 1843 to
Heinersreuth in Opper-Frankenland. Zie M.
von Lerchenfeld, „Die bayrische Verfassung
und die Karlsbader BeschlUsse" (Nordlingen
1883). — Zijn zoon, GUSTAV ANTON, vrijheer
v. Lerchenfeld, geb. 30 Mei 1806 to Ulm, was
tot 1843 achtereenvolgens kantonrechter in d.
Palts en lid v. 't hof v. Appel in OpperFranken. In laatstgenoemd jaar werd hij lid
v. d. Tweede Kamer; hij werd in 1848 met d.
portefeuillo v. Financien belast, die hij in
Nov. v. dat jaar met die v. Binnenl. Zaken
verwisselde, maar trad reeds in Dec. af. Na
zijn herkiezing in d. Kamer (1849) leidde hij
met gevolg d. zoogen. conservatief-liberalo
meerderheid en hij overl. 10 Oct. 1866 to Berchtesgaden. Hij schreef „Die altbayrischen landstandischen Freibriefe mit den Landesfreiheitserklarungen" (Munchen 1853). „Geschichte Bayerns unter Konig Maximiliaan Joseph I".
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(Berlijn 1854) en „Das Verfahren der Deutschen Groszmachte gegen Schleswig-Holstein
and den Deutsehen Bund" (Jena 1866).
een
(SEBASTIA AN),
Lerdo de Tejada
Mexicaansch staatsman, geb. 25 Apr. 1827 te
Jalapa (Veracruz), studeerde te Puebla en
word in 18.55 lid v. 't hooggerechtshof. In 1857
was hij een tijdlang minister-president en
minister v. Buitenl. Zaken; hij voerde sedert
1861 't voorzitterschap in 't huis v. Afgevaardigden en volgde in 1863 d. president Juarez na
diens vlucht voor d. Franschen op. Hij leidde
in San-Louis-Potosi sedert 1863 't ministerie
v. Justitie, daarna dat v. Buitenl. Zaken en
stemde in 1867 voor 't doodschieten v. keizer
Maximiliaan. Daarna voorzitter v. 't Hoogste
Gerechtshof, werd hij na Juarez' dood in 1872
president v. d. Mexicaansche republiek. In
1876 herkozen, werd hij 1 Dec. v. datjaar door
Porfirio Diaz verdreven en vluchtte hij n.
Noord-Amerika, waar hij Apr. 1889 oven.
Lerida, een Spaansche prey. in 't landschap Catalonia, ter grootte v. 123 vierk. mijien
en met 291 650 inw.; zij strekt zich uit v. d.
Pyreneen tot d. Ebro, voordat deze door 't kustgebergte breekt; 't N. wordt door d.Pyreneen,
't midden door d. trappenlanden v. dit gebergte, 't Z. bij d. hoofdstad door uitgestrekte
hoogvlakten, 't W. door La Roguero en 't 0.
door d. Llano's v. d. Urgel ingenomen. d.
Prov. behoort Nina gebeel tot d. oostelijke helft
v. 't stroomgebied v. d. Segre, een zijrivier
v. d. Ebro; alleen d. noordwesthoek, 't Val
de Oran, behoort tot 't gebied v. d. Garonne,
die bier ontspringt. 't Bergland is weinig
vruchtbaar, maar rijk a. bosch, ertsen, bruinkool, zout en minerale bronnen. Producten v.
d. bodem zijn graan, ooft, olie, groente, wijn,
vlas en hennep. Door 't Z. der prov. gaat d.
spoorweg v. Saragossa n. Barcelona, waarvan
zich bij Lerida d. lijn Tarragona vertakt. d.
Hoofdweg n. Frankrijk voert door 't dal v. d.
Boven-Segre (La Cerdana) en overschrijdt a.
d. Fransche zilde bij Col de la Perche d. Pyreneen, behalve dezen weg gaan hier alleen
jaag- en smokkelpaden over 't gebergte heen.
d. Hoofdstad Lerida, met 21 900 inw., ligt a.
d. Segre, waarover hier een steenen brug uit
(1. tijd der Romeinen voert; zij is een knooppunt v. spoorwegen, heeft vestingwerken, is
d. zetel v. een bisschop en heeft eon oude
en een nieuwe kathedraal, een theologisch
seminarie en een lyceum; d. universiteit is
opgeheven. d. Bevolking brengt glas, leer,
papier en geweven goederen in d. handel.
Lerida is 't oude Ilerda, een voornanae stad
v. d. Ilergeten, wier laatste vorsten, Mandonius en Indibilis, door Scipio in 206 v. Chi%
werden overwonnen. Caesar veroverde haar
en versloeg er d. onderbevelhebbers v. Pornpejus in 49 v. Chr. Toen Lerida in 524 in d.
macht der West-Gothen was, wend er een
vermaarde kerkvergadering gehouden. In 713
wend d. stad door d. Mooren veroverd, die
haar in 1149 a. Raimond v. Arragon moesten
overgeven. Zij werd toen d. zetel der koningen
v. Arragon en v. d. bisschop v. Roda en Balbastro. Door d. Franschen werd zij in 1642
ingenomen, doch in 1646 en 1647 vruchteloos
belegerd, in 1707 echter stormenderhand veroverd en yitgeplunderd. 23 Apr. 1810 behaalden d. Franschen bij Lerida een overwinning
op d. Spanjaarden.
(Iles de Lerins)
Lerinische eilanden
heet een groep kleine rotseilanden, die a. d.
Zuid-Fransche kust bij Cannes tuss. d. bochten
v. Napoule en Jouan liggen en tot 't arrondissement Grasse v. 't dep. der Zeealpen behooren.
VI.

LER.
d. Beide grootste zijn St. Marguerite (in d.
Oudheid Lerona) met een fort, waarin onder
Lodewijk XIV d. „man met 't ijzeren masker" en
v. 1873—'74 maarschalk Bazaine gevangen tat,
en St. Honorat (in d. Oudheid Lerina), waar
zich d. overblijfselen v. een vroeger als theologische school beroernd klooster bevinden.
Lerins (JOSEPH FRANS VAN), een Belgisch
schrijver over kunstgeschiedenis, werd 1 Mrt
1819 to Antwerpen geb. on vestigde zich, na
voltooide studien in d. rechten, als advocaat
in zijn geboorteplaats. Hij bevorderde door
zijn archivarische studien d. kennis v. d.
Belgische kunstgeschiedenis, maakte o. a.
ook d. voortreffeltlke catalogus v. 't museum
in Antwerpen (1857 en '63) en schreef met
Rombouts een work over 't S. Lukasgilde
(1864-76). Hij oven. 21 Apr. 1880 to Antwerpen. Na zijn dood verscheen „Biographies d'artistes anversois" (1883).
Lerma (Rio de) of Zacoloacan, eon
der grootste rivieren v. Mexico, ontspringt
t. Z.-W. v. Mexico bij d. stad Lerma uit twee
moron; na d. opname v. d. v. 't N. komenden
Lajas beet zij Rio Grande de Santiago, doorstroomt 't Chapalameer, vormt dan 50-60
watervallen v. aanzienlijke hoogte en mondt
na een over 't algemeen west-noordwestel.
loop v. 750 KM. t. N. W. v. d. haven San Bias
in d. Grooten Oceaan uit.
Lermontow (MICHAIL JURJE WITSCH), een
Russisch dichter, geb. 13 Oct. 1814, studeerde
te Moskou en wend garde-olficier; in 1837
wend hij naar d. Kaukasus verbannen, waar
hij (27 Juli 1841) in een tweegevecht viel.
LERMONTOW was een ijverig en hoogbegaafd
volgeling v. Puschkin. Zijn schuwheid voor
openbaarheid deed hem eerst in 1840 een verzatneling zijner gedichten uitgeven. Een vertaling zijner gezamenlijke werken gaf Bodenstedt uit onder d. titel „Michail Lermontow's
poetischer Nachlasz" (2 dln, Berlijn 1852). Door
stoute genealiteit v. behandeling munten 't
meest uit d. epische gedichten „d. Tscherkessenknaap", 't „Lied v. czaar Iwan Wassiljewitsj" en d. roman „d. Held v.. onzen tijd".
Een Russiscbe uitgave v. al zijn werken verscheen in 1873 on nog dikwijls daarna, voor
't laatst in 1886. Zie „Russkaja Starina"
(1887 no. 5).
Lermoos, een dorp in Tirol (distr. Reutte)
a. d. Loisach, 990 M. boven d. zee en bekend
als een toeristen-station. Vanhier beklimt men
d. 3000 M. hoogen Zugspitz, d. 2400 M. hoogen
Sonnenspitze, d. Igelskopf, d.Upsberg en meer
andere toppers der Tiroler Alpen. 't Hoeft
slechts eenige honderden inw.
Lernwische slang. Zie Hydra v. Lerna.
Lero, een bergachtig eiland, tot TurkschKlein-Azie behoorend, in d. Aegeische zee,
t. Z. v. Samos voor d. golf v. Mendelia gelegen, heeft op 64 KM. 2 3000 inw., die zich
met scheepvaart en sponzenvisscherij bezighouden. d. Hoofdstad Lero, a. d. oostkant v.
't eiland gelegen, heeft een middeleeuwsch
slot, een haven, circa 1503 inw. on is d. zetel
v. een bisschop.
een
(PIERRE PAUL),
Leroy Beaulieu
Fransch staathuishoudkundige, geb. 9 Dec. 1843
to Saumur, was langen tijd een ijverig modewerker a. d. „Temps", d. „Revue des Deux
Mondes" en d. „Debats". In 1872 werd hij
leeraar in d. economie a. d. Ecole libre des
sciences politiques en in 1880 hoogl. a. 't ColL3ge de France. Hij stichtte 't tijdschrift
„l'Economiste francais" on schreef verder
o. a. d. volgende werken „l'Administration
locale en France et en Angleterre" (1872)
3
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,,De la colonisation chez les peuples modernes" (1873), „De l'etat social et intellectuel
des populations ouvrieres" (1878), „Trait() de
la science des finances" (2 dln, 3e dr. 1883),
„Le collectivisme" (2 dln, 1884) en „AlgOrie et
Tunisie" (1887).
(JACQUES ARNAUD),

maarschalk v. Frankrijk, werd in 1796 te Parijs
uit een gegoede burgerfamilie geb., trad in
1815 in dienst bij d. koninklijke lijfwacht, werd
in 1818 tot officier bevorderd en diende op
Corsica en bij 't 49ste linie-regiment. In 1827
nam, hij zijn ontslag en hij trad in 1831 weer
met zijn vroegeren rang in dienst, waarop hij
in 't zelfde jaar tot luitenant bevorderd werd.
In 1836 ging hij bij 't vreemdenlegioen on v.
toen af begon eerst voor hem d. luisterrijke
loopbaan, die hem spoedig tot d. hoogste
rangen v. 't leger verhief. In 1837 werd hij kapitein en ridder v. 't legioen v. eer, in 1841 ging
hij bij d. Zouaven over on kreeg hij 't officierskruis v. 't legioen v. eer; in 1842 werd hij
luitenant-kolonel, in 1844 kolonel. Ieder zijner
veldtochten in Afrika, in Kabylie on in d.
bergen v. d. Atlas werd door schitterende
wapenfeiten gekenmerkt, die hem in 1846 't
commandeurskruis v. 't legioen v. eer deden
verwerven. In 1847 werd hij generaal-majoor,
in 1850 kreeg hij 't bevel over d. divisie v. Constantine en hij volbracht in 't volgend jaar een
veldtocht tegen d. Kabylen, die hij geheel onderwierp. Bij zijno terugkomst word hij divisiegeneraal on kreeg hij 't bevel over d. le divisie
v. 't leger v. Parijs. 20 Oct. werd hij tot minister v. Oorlog benoemd en als zoodanig nam
hij ook d. noodige maatregelen voor 't doen
gelukken v. d. Coup d'Etat op 2 Dec. 1852.
Hierop werd hij tot maarschalk v. Frankrijk
benoemd on eindelijk, 11 Mrt 1854, tot Opperbevelhebber v. 't Fransche leger in 't Oosten.
29 Apr. scheepte hij zich in op d. Berthollet.
In Turkije aangekomen, zou een gedeelte der
troepen n. d. Donau oprukken, maar d. voordeelen, aldaar door Omer-Pacha behaald, maakten die beweging verder onnoodig. Daarop
besloten d. verbonden Engelsche en Fransche
generaals een landing in d. Krim en d. var.
overing v. Sebastopol to beproeven. 5 Sept.
stak 't leger in zee en 't landde d. 14en dier
maand te Oldl-Fort. Eerst d. 19en rukte men
op n. Sebastopol on men vond d. volgenden
dag Menzikow in slagorde a. d. Alma. Na
een hardnekkig gevecht werden d. Russell
teruggeslagen. d. Maarschalk evenwel, reeds
lang zwak en ziekelijk, verergerde zoodanig,
dat hij d. 25en 't bevel a. d. generaal Canrobert overgaf. d. 29en a. boord v. d. Berthollet
ingescheept, overl. hij nog dienzelfden dag.
Zijn lijk word n. Constantinopel en vandaar
n. Parijs gevoerd on 16 Oct. 1854 in 't HOtel
des Invalides begraven. Zie: „Lettres du
marechal de St. Arnaud", Parijs 1855.
Lerwick,
d. hoofdstad v. d. Shetlandeilanden, ligt op d. oostkust v. 't hoofdeiland
Mainland a. d. Bressasond, heeft een goede
haven, die d. zamelplaats der walvisch- en
haringvaarders is en telt 4050 inw., die zich
met vischvangst, stroovlechterij en wolspinnerij bezighouden.
Lesage (ALAIN RENE), een bekend Fransch
dichter en prozaschrijver, word 8 Mei 166S
te Sarzeau in 't tegenwoordige Fransche
departement Morbihan geb. In eon Jezuletencollege opgevoed, begaf hij zich later tot voortzetting zijner studio n. Parijs, waar hij hoofdzakelijk v. zijn pen leefde en 17 Nov. 1747
overl. 't Me.est is hij bekend door zijn luimige
romans „Gil Blas de Santillana" (1715, 4 dln)

en „Le diable boiteux" (1737), beide ontelbare
malen herdrukt. Minder in waarde zijn „Les
avontures de Gusman d'Alfarache" (1732, 2 dln)
en „Le bachelier de Salamanque" (1738, 2 dln).
Ook zijn tooneelarbeid maakte grooten opgang;
zelfs word hem 100 000 fr. aangeboden, mits
hij zijn „Turcaret", eon blijspel, dat 't beursspel v. dien tijd hekelde, niet ten tooneele
liet voeren. Zijn „Oeuvres completes" zijn teParijs in 1830 uitgeg.
Lesbos
(in d. Middeleeuwen Mytilene,
Nieuw-Grieksch Mytilini en Turksch Midilu
geheeten) is 't grootste der eilanden in d.
Aegelsche Zee. 't Ligt a. d. kust v. KleinAzio, vormt een liva v. 't ejalet der eilanden,
v. d. Witte Zee, die tot Aziatisch Turkije behooren on heeft op 30 vierk. mijlen 50 004,
Grieken. d. Kaloni- of Jero- inw.,grotedls
baai dringt diep landwaarts in. 't Bergachtige
binnenland verheft zich in 't N. in d. Lepetymnos tot 838 M., in 't Z. in d. Olympus tot 938 M.
d. Bergen leveren marmer, d. bodem brengt een
reeds in d. Oudheid hooggeroemden wijn op,.
verder olio, zuidvruchten en graan. d. Hoofdstad is Midillu, dat ook Castro of Mytilini goheeten wordt. Lesbos was in d. Oudheid eerst
door Pelasgen, daarna door Aeolische Grieken
bewoond, waarbij na d. Trojaanschen oorlog
ook IoniArs kwamen. 't Eiland kwam later
onder Perzische heerschappij, trad in 476 in
't Atheensche bondgenootschap, viol echter
in d. Peloponesischen oorlog hiervan af en
moest in 427 door wapengeweld weer onderworpen worden. Door Hegelochos, d. adiniraal
v. Alexander d. Grooto, kwam 't onder d.
macht der Macedoniers, later behoorde 't tot
't Rijk v. Mithridates en eindelijk tot 't Romeinsche Rijk. In d. Middeleeuwen werd Lesbos een Genueesche kolonie en 't genoot onder
d. hoerschappi.j v. d. Genueesche familie Gateluzzio in d. 140 eeuw voor korten tijd eon
snort v. staatkundige zelfstandigheid ; in 146a
werd 't eiland door d. Turken veroverd. d. .
Inw. v. Lesbos stonden in d. roep v. eon
hooge beschaving, maar tevens v. verwijfdheld en zedeloosheid. 't Eiland was d. wieg
v. vele beroemde mannen, zooals v. d. wijsgeer Pittacus, die zijn land v. 't juk der slavernij verloste, v. d. geschiedschrijver Hellenicus, Myrtillus e. a. Alcaeus en Sappho dichtten er hun verzen en Theophrastus schreef
er zijn aanteekeningen, terwijl Arion v.
Mithymna en Terpander v. Antissa in d.

muziek uitmuntten.
Lescailje

(CATHARINA), of LeSealie,

werd in 1649 to Amsterdam geb. en overl.
aldaar in 1711. Reeds in haar jeugd toonde
zij een gelukkigen aanleg voor poezie, die
door haar vader, eon geletterd boekhandelaar
en niet onverdienstelijk dichter, met zulk eon
gunstig gevolg werd ontwikkeld, dat zij zich
tot een der eerste plaatsen op d. Nederl. zangberg in haar tijd verhief. Behalve door 't uit
geven v. een aantal eigene gedichten, zoowel.
oorspronkelijke als vertaalde, maakte zij zich
verdienstelijk door 't meedeelen v. raadgevingen a. aankomende dichters. Haar oorspronkelijke poezie onderscheidt zich minder door
hooge vlucht en kracht dan door zuiveren
smaak en bevalligheid. Welluidendheid en
beschaafdheid zijn ook d. kenmerken harer
vertalingen v. Fransche treurspelen, die 't 3e
deel uitmaken v. haar „Mengel- en Tooneelpoezie" (Amst. 1731, 3 dln), welke d. voiledigste uitgave harer werken is.
Leschenault de la Tour (Louis THEODORE), een Fransch natuurkenner en reizige ,,
werd 13 Nov. 1773 to Chalons s. Seine gel).

LES.
Zijn wader was procureur des konings. Met
kapitein Baudin vertrok hij in 1800 n. India
en Australi6 en hij keerde eenige jaren na
't volbrengen v. dien tocht alleen terug, daar
zijn ziekelijke toestand hem genoodzaakt had
op Timor achter te blijven. In 1814 vertrok
hij n. Calcutta en Ceylon en 6 jaar later met
een zending n. Cayenne, Hollandsch Guyana
en Brazilie. LESCHENAULT had nu meer dan
30 000 mijlen afgereisd en verlangde naar rust.
Hij keerde n. Europa terug, leefde er in stille
werkzaamheid en overl. te Parijs, 14 Mrt 1826.
't Voorn. gedeelte zijner waarnemingen is
vervat in d. „Voyage aux terres Australes"
en d. „Mem.oires du Museum d'Histoire Naturelle". Ook heeft men v. hem d. volgende
werken : „Notices sur l'epizootie qui a regne
en 1812 sur les troupeaux a laine" etc. (1813),
„Notice sur le cannelier de l'ile de Ceilon"
(1821). d. Koninklijke plantentuin bezit rijke
vorzamelingen, d. vrucht zijner zucht voor d.
natuurkundige wetenschappen. 't Eiland Bourbon heeft a. hem d. invoering v. d. Ceylonschen kaneelboom to danken.
Lescot (PIERRE), een beroemd Fransch
architect, werd in 1510 geb. en heeft gedurende
d. regeering v. vier koningen (Frans I, Hendrik II, Karel IX en Hendik HI) gearbeid
voor zijn eigen roem en d. versiering v. Parijs.
Volgens d'Argensville was LESCOT een v. d.
eersten, die in Frankrijk d. smaak voor d.
Gothische bouwkunst door dien voor d. navelging der classieken deed vervangen. Waarschijnlijk is 't ontwerp tot d. bouw v. 't nieuwe
Louvre een v. zijn eerste werken geweest.
Daarmee werd in 1541 een begin gemaakt. 't
Geheel werd echter niet volgens 't oorspronkelijk plan voltrokken. Men vindt 't work
v. LESCOT nog terug in dat gedeelte waar d.
dusgenaamde zaal der Zwitsers zich bevindt;
d. voorgevel is daar nog in zijn geheel gebleven, met d. rijkdom v. sieraden in 't bovenste
gedeelte. 't Benedengedeelte is eenvoudig; hoe
hooger men echter 't oog opheft, des te meer
wordt men getroffen door d. rijkdom en ook
door d. edelen stip der versieringen, waartoe
't uitmuntende beeldhouwwerk niet weinig
bijdraagt. d. Beroemde Jean Goujon heeft zich
daartoe bij LESCOT aangesloten en beiden hebben in denzelfden geest gewerkt om 't schoone
geheel samen te stellen. Ook moet LESCOT d.
teekening voor d. fontein des Innocents gemaakt hebben; dit monument ontleent echter
zijn hoogste waarde a. beelden v. Jean Goujon,
die zelfs d. architectonische lijnen a. 't beeldwerk opofferde. Over 't algemeen heeft LESCOT
voor zijn roem veel te danken gehad a. d.
voortreffelijke beeldhouwers, die d. door hem
ontworpen gebouwen versierden. Uitvoerige
berichten onatrent dozen architect vindt men
bij Quatremere de Quincy in zijn „Levens v.
beroemde architecten". Volgens dien schrijver
overl. hij in 1570.
Lesguillon (PIERRE JEAN), een Fransch
dichter, 13 Febr. 1799 te Orleans geb., overl.
20 Jan. 1873 te Parijs. Hij schreef vele gedichten, o. a. „La musique", „Sur la decouverte
de la Vapeur", dat met d. eersten prijs d.
Academie bekroond werd. Zijn bekroonde gedichten zijn uitgeg. onder d. titel „Couronnes
academiques" (1861). Verder vaudevilles, comedies („Le dernier Figaro", 1848, enz.), drama's
(„Mephilto pheles" 1832, „Washington" 1866,
e. a.) en romans („Alberic", „Marie Touche").
.Lesina, (Slavisch Ibvar, in d. Oudheid
Pharos geheeten), een langgerekt, smal Oostenrijksch eiland in d. Adriatische zee, 315 KM. 2
grotenDalmbhrd,isove't
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algemeen bergachtig en in d. San Niccolo 650
M. hoog. 't Zachte klimaat maakt 't eiland
voor winterverblijfplaats geschikt en doet wijn,
olie, johannesbrood, zuidvruchten en zelfs
dadels rijpen. De 22 900 inw. houden zich
behalve met d. oogst v. genoemde producten
met scheepvaart bezig. d. Hoofdstad Lesina
met 1950 inw. is d. zetel v. een bisschop en
heeft een haven en een kathedraal. d. Grootste
plaats is 't vlek Civita Becchia.
L esker (LuDwIG), een verdienstelijk histories en portretschilder, geb. 28 Nov. 1840 te
Schwerin en overl. 9 Dec. 1890 te Munchen,
waar hij hoogl. was a. d. academie voor kunstnijverheid.
L eskien (AUGUST), een verdienstelijk beoefenaar der Slavische taal, geb. 8 Juli 1840 te
Kiel; hij studeerde hier en in Leipzig, vestigde
zich als privaat-docent in Gottingen (1867) en
twee jaar later in Jena en werd in 1870 professor a. d. universiteit te Leipzig. Hij was medeuitgever v. 't „Archie fur Slawische Philologie" en sedert 1884 redacteur v. een „Allgemeine
Encyclopadie". Zijn hoofdwerken zijn 't „Handbuch der altbulgarischen (kirchenslawischen)
Sprache" (Weimar 1871, 2e dr., 1886), 't bekroonde prijsschrift „Deklination im SlawischLitauischen und Germanischen" (Leipz. 1876) en
„Untersuchungen fiber Quantitat und Betonung in den Slawischen Sprachen" (Leipzig
1885). Voor Schleichers „Indogermanische
Chrestomathie" (Weimar 1869) bewerkte hij
't Slavische deel. 03k gar hij „Litauische
Volkslieder und Marchen' (1882) enz. uit.
Leskowatz,
een stad in 't koninkrijk
Servie, t. Z. v. d. stad Nisch en een weinig
t. W. v. d. Bulgaarsche Morawa a. diens
linker zijrivier d. Weternisza en a, d. spoorweg
Belgrado-Constantinopel ; zij heeft belangrijken
groente- en wijnbouw en 12 270 inw.
Leslie (CHARLES ROBERT), een Engelsch
schilder, in 1794 te Londen geb, en 5 Mei 1859
ald. overl. Behalve een aasiital tafereelen uit
d. werken v. Shakespeare en illustraties bij
Walter Scott, heeft hij ook een handboek
voor jeugdige schilders nagelaten.
Leslie (HENRY DAVID), een Engelsch componist, geb. 18 Juni 1822 to Londen, waar hij
sedert 1864 a. 't hoofd staat v. een beroemde
muziekschool, Men heeft v. hem, behalve
andere werken, een „Te Deum" (1841), een
„Orchestral Symphoney in F" (1847), d. oratoriums „Let God arise" (1848), „Immanuel" (1853)
en „Judith" (1857), benevens d. cantates „Holyrood" (1860) en The daughter of the isles"
(1861).
Leslie (THOMAS EDWARD GLIFFE), een Engelsch staathuishoudkundige, geb. in 1827 on
overl. 27 Jan. 1882 to Belfast, waar hij hoogl.
a. 't „Queenscollege" was. Men heeft v. hem :
„Lands systems in•Ireland, Engl and and the
continent" (1870) on „Essays in political and
moral philosophy" (1879).
Leslie (FRANK), een Amerikaansch journalist en teekenaar, wiens eigenlijke naam
HENRY CARTER was Hij werd geb. in 1821 to
Ipswich in Engeland, ging op 17-jarigen leeftijd n. Londen, waar hij op 't atelier v. d.
„Illustrated London News" werkzaam was, on
vervolgens n. Amerika, waar hij door toedoen
v. Barnum met d. leiding v. „Beach illustration paper" belast wend. In 1854 begon hij op
eigen kosten d. „Gazette of fashion" (later
veranderd in Frank Leslie's „Illustrated lady's
magazine"); hij kocht 't „New-York journal" en
grondvestte a. 't eind v. 1855 „Frank Leslie's
illustrated Newspaper", dat weldra een buitengewoon debiet vond. In 1865 begon hij „Chim-
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ney Corner" en later nog verscheidene andere
geillustreerde bladen. Hij overl. 17 Jan. 1880.
Leslie (JoHN), geb. in 1766 to Largo in
Schotland, studeerde in d. wis- en natuurkunde
to s. Andrews en Edinburgh, deed daarna een
reis door Noord-Amerika en Europa, werd in
1804 leeraar in d. wiskunde en in 1819 hoogl.
in d. natuurk. to Edinburgh en overl. op zijn
laudgoed Coates in 't graafs. Fife, 10 Nov.
1832. Hij is o. a. bekend door zijn differentiaalthermometer, een hygrometer en een photometer on schreef o. a. „Elements of geometry"
(1811), „Account of experiments and instruments depending on the relation of air to
heat and moisture" (1817) en „Discourse on
the history of mathem. and physic. science"
(in d. Encyclopedia Britannica).
Lespinasse

(ADOLF FREDERIK HENRI DE),

een Nederl. schrijver, geb. 14 Mei 1819 to Delft
en overl. 26 Mrt 1881 to Orange-city in d. NoordAmerikaanschen staat Iowa. Hij studeerde
en promoveerde (in 1842) to Utrecht in d.
medicijnen en vestigde zich achtereenvolgens te
Voorst, Vaassen en Hasselt als geneesheer,
vanwaar hij zich in 1870 n. Amerika begaf. Ook
hier (te Orange-City) oefende hij d. geneeskunst nit en stichtte hij tevens een geneeskundige school voor Nederlandsche Amerikanen. Reeds in zijn studententijd schreef LESPINASSE een drama, „Jacoba, of Vorstin en
Vrouw" getiteld, dat d. eer genoot op 't Amsterdamsche tooneel to werden opgevoerd. Ook
later ging hij hiermee voort; zoo heeft men
v. zijn hand „Eon kamer in 't huis v. Jan
Salle" (1853), „Humor on ernst", „d. Dansmeester Hoogheid", „Hierna beter" enz. Verder gaf hij een „Beschrijving v. Jowa" (1875),
een „Kort begrip der Verloskunde" (1849),
„Aard en Oorsprong v. d. Christelijken Godsdienst" (onder d. pseudoniem Titus) enz. Enkele
zijner werken komen onder d. naam JORIS
BROMMINCK voor.
Zie voor LESPINASSE 00k onder ESPINA SSE.
LeSrei (ADOLPIfE ALEXANDRE), eon Fransch
schilder, geb. in Mei 1838 to Genets in 't dep.
Manche. Hij bezocht d. schilderacademie to
Parijs, waar o. a. GerOme zijn leermeester
was. Van zijn stukken, alle door juiste voorstelling en fijnheid v. koloriet uitmuntende,
noemen we : „d. Zegepraal der liefde" (1866),
„Aurora" (1868), „d. Eerste ontmoeting v. Petrarca en Laura" (1870), „Jonge edellieden hunne
wapens beproevende" (1872), „'t Geboortefeest v. d. grooten Conde" (1880), „Afscheid
der zwaluwen" (1881), „Kardinaal Richelieu
bij d. belegering v. La Rochelle" (1887) en
Eon Venetiaansche danseres met troubadours" (1889).
Lesseps
(JEAN BAPTISTE
BA RTHELEMY,
Baron DE), een Fransch reiziger en staatsman, gob. in 1765 to Cette, werd op zijn 20e
jaar door Lodewijk XVI belast met d. taak
d. vermaarden LapOrouse (zie dat art.) als
tolk op zijn tocht to vergezellen. Toen d.
expeditie d. zuidpunt v. Kamtsjatka bereikt
had, word LESSEPS 29 Sept. 1787 afgezonden,
ten einde 't bericht aanga an de d. reis tot dus ver
over land n. Europa over to brengen. Na eon
uiterst moeilijken tocht v. nagenoeg eon jaar
kwam hij to s. Petersburg en hij vertrok vandaar n. Frankrijk. Later was hij eenige jaren
Fransch consul, eerst to Kroonstad, vervolgens to s. Petersburg, 't laatst to Lissabon. Hij
overl. to Parijs, 6 Mei 1834. Zijn „Observations
sur la Siberie et le Kamtschatka" (Parijs
1790, 2 dln) zijn in 't Ned. vertaald („Historisch dagverhaal der Roize v. 0. Hoer Lesseps
zedert 't verlaaten v. d. Hoer Graaf de la

36

LES.
Perouse op Kamtschatka, tot op zijne komst
in Frankrijk", 2 din, Utrecht 1791—'92).
Lesseps (FERDINAND, Baron d.), eon broederszoon v. d. voorg., werd geb. 19 Nov.1815 to
Versailles en verwierf zich onsterfelijken roam
door d. doorgraving der landengte v. Suez, die
v. 1859—'69 onder zijn leiding en naar 't door
hem ontworpen plan tot stand kwam. Hij
betrad aanvankelijk d. diplomatieke loopbaan,
was achtereenvolgens consul to Cairo, Rotterdam, Malaga, Barcelona en werd in 1848 door
d. Fransche regeering tot gezant to Madrid
benoemd. 't Volgend jaar met een buitengewone zending n. Rome belast, vial hij bij d.
Republiek in ongenade. In 1854 werd DE LESSEPS
door d. onderkoning v. Egypte, Said-Pasja,
uitgenoodigd zijn denkbeelden omtrent d. doorgraving v. genoemde landengte uiteen to
zetten en twee jaar later verscheen zijn beroemd geschrift „Percement de i'isthme de
Suez, exposé en documents officiols", waarvan d. 2de dr. in 1858 't licht zag. In weerwil
v. velerlei moeilijkheden, door d. sultan v.
Turkije, d. Engelsche regeering e. a. in d. weg
gelegd, kon in 1859 't groote work een aanyang nemen en 10 jaar later smaakte DE LES.
REPS 't genoegen zijn geniale schepping voltooid to zien. 16 Nov. 1869 word 't kanaal v.
Suez in tegenwoordigheid v. versch. vorsten,
geleerden, industrieelen en handelaars feostelijk geopend. Ook andere werken werden
door dozen beroemden waterbouwkundige
ontworpen of op zijn advies ten uitvoer gebracht. Zoo ontwierp hij in 1885 't plan tot
doorgraving v. d. landengte v. Panama, met
welks ten uitvoer legging hij echter minder
voorspoedig was; in Dec. 1888 meldde d. Panama-maatschappij, dat zij genoodzaakt was
haar betalingen to staken, waarop DE LESSEPS
't toezicht op dat work neerlegde. Eveneens
ondervond d. doorgraving der landengte v.
Corinthe veal vertraging. In 1885 werd DE LESSEPS tot lid v. d. FranSche Academie benoemd
en in Maart 1887 vertrok hij op last der Fransche regeering n. Berlijn, om a. d. gezant Herbette aldaar 't grootkruis v. 't Legioen v. eer
to overhandigen. Hij had bij die gelegenheid
een onderhoud met d. keizer v. Duitschland,
d. kroonprins en Von Bismarck. Een biographie V. FERDINAND DE LESSEPS werd in 1887
gegeven door Ferrier en Bertrand, terwijl hij
zelf in dit jaar schreef: „Lettres, journal et
documents pour servir a l'histoire du Canal
de Suez" on „Souvenirs do quarante ans" (1887).
Lessing (GOTTIIOLD EPHRAIM), een der grootste on invloedrijkste hervormers v. Duitschland op 't gebied v. kunst en wetenschappen,
word 22 Jan. 1729 to Kamenz in d. Ober-Lausitz
geb. Na 't eerste onderricht in d. godsdienst,
dat hem zijn vader (prediker in zijn goboorteplaats en een man v. strong Luthersch geloof)
gaf, genoot hij bijzonder onderwijs bij d. broader
v. Mylius, die door zijn vrijgeestige gevoelens
berucht was goworden en met wien LESSING
to Leipzig en to Berlijn in nauwe betrekking
kwam. Hij bezocht vervolgens d. stadsschool
to KOnigsbrtick, d. vorstenschool to Meissen
on eindelijk d. universiteit to Leipzig, alwaar,
buiten Ernesti, geen hoogl. hem bijzonder aantrek. Daar LESSING geen faculteitswetenschap
toegedaan was, hield hij zich met d. west
uiteenloopende letterkundige studien bezig,
zoomede met d. beoefening v.Wolf's wijsgeerige
geschriften, terwill hij tevens druk a. lichaams•
oefeningen deed. Hier maakte LESSING kennis
met d. beroemde schouwburgdirectrice Neuber
en vervaardigde hij tooneelstukken, die op
haar theater werden opgevoerd. Doch weldra
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noodzaakte hem d. gestrenge zienswijze zijner
ouders (a. wie zijn afkeer voor d. broodstudie,
zijn omgang met tooneelspelers en zijn minder
geregelde levenswijs veel ergernis gar), naar
't ouderlijke huis terug te keeren. Uit dozen
tijd zijn d. meeste zijner anacreontische verzen, vervaardigd in eon verblijfplaats waar a.
genot v. wijn en liefde weinig te denken viol.
LESSING keerde n. Leipzig terug, doch weldra
verlieten d. directrice Neuber en zijn vriend
Mylius die stad om zich n. Berlijn to begeven,
waarheen ook hij zich in 1750 begaf. Na eenigen
tijd hier werkzaam gewees.t to zijn on eon
verzameling zijner gedichten onder d. titel
„Kleinigkeiten" to hebben uitgegeven, ging
hij op verlangen zijner ouders met zijn jongeren brooder to Wittenberg zijn studien voortzetten, waar hij dan ook d. graad v. magister
verwi , lf. In 1753 begat hij zich weder n. Berlijn; hij gaf daar met 't 2de en 3de deel zijner
kleine geschriften d. twee eerste stukken v.
zijn theatralische bibliotheek uit on voltooide
zijn treurspel: „Miss Sara Sampson". LESSING
maakte vervolgens met d. koopman Winckler
eon langdurige reis, die zich tot Holland uitstrekte, maar die hem bij zijn terugkeer in
Leipzig in een proces met zijn reisgenoot wikkelde. Zijn verbintenis met Nicolas on Mozes
Mendelssohn, met wien hij d. „Bibliothek der
schOnen Wissenschaften" uitgaf, was voor
zijn verdere wetenschappelijke vorming zeer
heilzaam. Hij begon toen reeds in . 1757 a. zijn
treurspel „Virginia", dat eerst in 1772 onder
d. naam „Emilia Galotti" verscheen, voorzeker
met „Nathan der Weise" 't voortreffelijkste
v. LESSING'S drarnatische werken. Van dozen
tijd .zijn ook zijn uitmuntende „Fabeln" on d.
„Literaturbriefe", onder medewerking v. Nicola'
en Mendelssohn uitgeg. In 1760 word hij modelid v. d. koninklijke academie v. wetenschappen
to Berlijn. Niet lang daarna word hij secretaris
v. d. generaal Tauenzien to Breslau; aldaar
ontwierp hij zijn „Minna von Barnhelm", eon
voortreffelijk blijspel, dat evenals zijn andere
tooneelstukken een zedelijke strekking heeft.
Ook ontstond hier, wat 't eerste ontwerp aangaat, zijn beroemde verhandeling „Laokoon"
of Over d. grenzen v. dicht- en schilderkunst".
Terwijl LESSING zich hier met diepzinnige en
godgeleerde studien bozighield, veroorloofde hti
zich vele zinnelijke genoegens en gaf hij zich
to veel a. zijn zucht naar spel over, zoodat
zijn werkzaamheid dikwijls door een langdurige verstrooiing word afgebroken. Om geheel voor d. wetenschap to leven ging LESSING
weder n. Berlijn, maar, meer a. een beweeglijk
dan zittend leven gewoon, wilde hij zich a.
't hoofd v. een tooneelgezelschap stellen ; hij
begaf zich n. Hamburg en word daar in 1766
door een directeur v. een schouwburg onder
zijn spelers opgenomen. Hier schreef hij zijn
onovertroffen „Dramaturgie" (2 dln, 1768). LESSING had hier met groote onaangenaamheden
to kampen, hoewel zijn strijd met Klotz
met d. nederlaag v. dozen eindigde. In groote
mismoedigheid over zijn toestand besloot hij
zich n. Italie to begeven, toen hem d. voordeelige betrekking v. bibliothecaris to Wolfenbuttel v. voornemen deed veranderen. Op d.
Wolfenbuttelsche bibliotheek ontdekte hij 't
handschrift v. Berengarius v. Tours, waarin
doze 't work v. Lanfrancus wederlegt. her
gaf LESSING ook d. zooveel opzien barende
.Wolfenbuttelsche Fragmenten" volgens 't
handschrift v. een ongenoemden (Sam. Reimarus) in 't licht; zij waren v. een zeer vrijen
inhoud en hij word daardoor in onaangenamen

strijd (vooral met Melchior Gdtze) gewikkeld,
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waaruit hij door zijn helderen geest en zijn iljne
polemische kunst overwinnend to voorschijn
trad. Onder d. menigvuldige geschriften, die
hij in Wolfenbuttel begon, verdient zijn verhandeling „Over d. ouderdom v. 't schilderen
in olieverf" genoemd te worden. In 1775 begaf LESSING zich n. Weenen - en Italie. Zijn
theologische twistgedingen maakten hem bij
zijn tegenpartij zoo gehaat, dat men hem
onder d. scherpste censuur wilde stollen; 110
list echter nog zijn „Ernst and Falk" (1778)
met zijn „Gesprekken over d. Vrtjmetselarij"
verschijnen en zette zijn godgeleerde polemiek
met 't tooneolstuk „Nathan der Weise" d.
kroon op. Zijn laatste kostelijke gave, „Die
Erziehung des Menschengeschlechts" (1780),
welke d. kiem v. vele latere gevoelens over
d. wijsbegeerte der geschiedenis begat, sloot
waardiglijk d. lange rtj zijner geschriften.
LESSING stierf in d. kracht zijner jaren, nadat
eon toenemende kwaal on d. onaangenaamheden, die zijn theologische twisten hem berokkenden, zijn vroolijke en opgeruimde gemoedsstemming gebroken hadden, 15 Febr.
1781. In 1823 word hem eon waardig gedenkteeken to Kamenz, in 1853 eon fraaier to Brunswijk opgericht.
LESSINGS yerzamelde werken verschenen
eerst to Berlijn in 1771 en volgende jaren on
een nieuwe uitgave kwam daarvan in 1796
in 30 dln in 't licht, terwijl een kleine editie
in 34 dln to Berlijn v. 1825—'28 uitkwam.
LESSING was d. eerste Duitsche criticus, die
in een tijd, toen d. Duitsche kunst en wetenschap a. platheid en pedanterie overgegeven
waren en alle vrijheid en oorspronkelijkhoid
erin gemist werden, met een geweldige kracht
en scherpzinnigheid v. geest 't nietige in al
zijn nietigheid ten toon stelde. Wat gelijktijdig
met hem Winckelmann on Klopstock leverden, bepaalde zich meer tot afzonderlijke
vakken v. letterkunde en wetenschap. Bijna
in alle vakken v. literatuur is LESSING werkzaam geweest; maar, terwijl hij zich zelf niet
voor een dichter hield, zijn zijn treur- en blijspelen koud en to verstandig, zonder eigenlijk
scheppende kracht en dichterlijke warmte en
to veel met een zedelijk doel of tot bewijs
v. zijn drarnatische theorie opgesteld. 's Mans
wijsbegeerte is over 't geheel slechts fragmentarisch gebleven. Zijn overdenkingen over d.
kunst schijnen ons thans, nadat zooveel over
dit onderwerp gedacht en geschreven is, eenzijdig en niet genoeg ontwikkeld toe on met
sommige gebreken v. d. kunstaanschouwing
v. zijn tijd behept; echter kan men hierin zijn
geestkracht en oorspronkelijke zienswijze niet
miskennen. LESSING en Winckelmann blijven
d. stichters der ware kunstcritiek. Zij brachten
d. verstandige bewondering der Ouden weer
in eere en drongen beter in d. geest der echt
classieke kunst door. LESSING maakte zijn
tijdgen000ten met d. hun vreemde letterkunde
der Engelschen, Spanjaarden on Italianen bekend, dreef 't spooksel v. d. toenmaligen
Franschen smaak in zijn nietigheid terug en
poogde een krachtigen en zelfstandigen smaak
daarvoor in d. plaats to stellen. Men moot
over 's mans grooten geest verbaasd staan,
die zich to midden v. velerlei dichterlijke,
critische, vasgeerige on kunstlievende werkzaamheden en onderzoekingen v. allerlei aard
in d. meest omvattende theologische twistpunten mengde en 't krachteloos mengsel v.
positieven en reds-godsdienst, dat men toen

met d. naam Verlichte denkwijs begon te bestempelen, in al zijn onsamenhangende oppervlakkigheid ten toon stelde. 't Eigenlijk blij-
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vende en voortreffelijke in LESSING'S werken
is zijn stiji, zijn zuiver, vloeiend en toch
krachtig proza, zijn rijke geestigheid en d.
nimmer verflauwende levendigheid v. zijn
geest, waardoor hij zijn onderzoekingen en
bespiegelingen niet leerende voordraagt, maar
ongezocht zoodanig meedeelt, dat hij daardoor
onweerstaanbaar tot zelfdenken aanspoort
en uitlokt. d. Grootheid v. zijn letterkundige
werkzaamheid bestaat over 't algemeen hierin,
dat hij, hoewel meestal fragmentarisch en
negatief in zijn werken en bemoeiingen,
echter door een grondige beoordeeling v. 't
voorhandene, door een onverzoenlijken strijd
tegen 't slechte en middelmatige en door opwekking en bevruchtiging v. zijn tijd een
nieuwen letterkundigen tijdkring deed ontstaan, waartoe zijn polemisch critische geschriften zooveel bijdroegen, dat zij d. beste
getuigen zijn v. zijn onvergetelijke verdiensten.
Men zie over hem behalve „Lessing's Leben,
nebst seinem noch ubrigen literarisehen Nachlasse" v. zijn brooder G. Lessing (1793, 2 din),
Schlegel, „Lessing's Gedanken und Meinungen"
(1804, 3 dln), Schink, „Lessing's Leben und
Characteristik" (1825), 't 31ste deel zijner
„Sammtlichen Schriften", Grave, „Lessing's
Lebensgeschichte" (1829) en Fr. Schlegel's
„Biographie Lessing's" in d. „Characteristiken
und Kritiken", door hem en zijn broader
uitgeg. Over Lessing's wijsgeerige en godsdienstige gevoelens kan men raadplegen,
behalve 't voortreffelijke work v. prof. Schwarz
hierover, H. Ritter, „Veber Lessing's philosophische und religiose Grundsatze" (1844), en
Mr. C. W. Opzoomer, „Lessing d. vriend der
waarheid" (1858).
Lessing (KARL FRIEDRICH), een beroemd
Duitsch historieschilder, gab. 15 Febr. 1808 to
Wartenberg in Silezie, was een achterneef v. d.
voorgaande. Behalve historiestukken („Husz
op 't Concilie to Constanz", „d. Hussitenpre•
dikatie", „Husz op weg naar d. brandstapel"
en „Het verbranden der pauselijke bul door
Luther") schilderde hij ook landschappen en
illustrates bij bailaden v. Duitsche dichters,
alle hoog geroemd zoowel om hun grootsche opvatting als om d. keurige penseelbehandeling.
Lessing (Jumis), eon verdienstelijk schrtjver over kunstaangelegenheden, werd gab. to
Berlijn in 1841, studeerde aldaar in d. letteren en oudheidkunde en ward directeur v.
't museum voor kunstntjverheid in Pruisens
hoofdstad. Men heeft v. hem o. a. „Kunst
und Kunstgewerbe auf der Pariser Weltausstellung" (1878), „Altorientalische Teppichmuster nach Bildern und Originalen des 15 und
16 Jahrhunderts" (1877), „Muster altdeutscher
Linnenstickerei" (2 dln, 1878—'79), „Die Holzschnitzereien des 15 und 16 Jahrhunderts" (1882)
en „Handarbeit" (1887).
Lessing (oTTo), een Duitsch beeldhouwer
on schilder, gab. 24 Febr. 1846 to Dusseldorf,
als zoon v. d. schilder Karl Friedrich Lessing.
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(1879) en „Moeder en kind" (1886), getuigen V.
zijn groot talent. In 1887 werd a. hem d. eerste
prijs toegekend voor zijn ontwerp v. een
„Lessing-monument", dat vervolgens door hem
voitooid werd. Voor een goad deal zijn d.
decoratieve werken, door hem tot stand gebracht, bijeenverzameld in d. „Bauornamente
Berlins" (1878—'79) en d. „Bauornamente der
Neuzeit" (2 dln, 1880), beide v. zijn hand.
Lessmann (w. J. OTTO), een Duitsch toonkunstenaar on componist, gab. 30 Jan. 1844
to Radersdorf bij Berlijn, waar hij zoowel
zijn opleiding ontving als later onderwijs gaf
a. verschill. inrichtingen voor muziek on tang.
In 1881 werd hij zangleeraar a. 't Conservatorium v. K. Scharwenka on sedert 't zelfde
jaar is hij ook redacteur v. d. „Allgerneine
Deutsche Musikzeitung", waarin hij zich deed
kennen als een ijverig voorstander v. d. nieuwe
richting.
Lesturgeon (ALEXANDER LODEWIJK), eon
Nederl. letterkundige, gab. 16 Oct. 1815 to
Venlo en overl. 18 Juni 1878 to Zweeloo,
waar hij predikant was, welke betrekking
hij vroeger (v. 1843—'54) to Oosterhesselen on
(v. 1854—'64) to Vledder had bekleed. Hij
schreef o. a. d. volgende werken on werkjes
(ten deele anoniem): „Aan d. koning, 24 Aug.

Hij ontving ztin opleiding eerst in 't atelier
v. zijn vader, later to Berlijn bij d. beeldhouwer
Wolff. Zijn eerste groote schilderij, ,Die Jager",
werd aangekocht door d. kunsthalle te Karlsruhe. Nadat hij d. Fransch-Duitschen oorlog
meegemaakt had, vestigde LESSING zich in
1872 to Berlijn, waar hij werkzaam was a. d.
architectonisclie versieringen v. 't Paleis v.
justitie, d. Nieuwe kerk, d. technische hoogeschool v. Charlottenburg on vele andere gebouwen. 't Beeldhouwwerk, in d. gevels on
elders a. die gebouwen aangebracht, munt uit
door bijzondere fraaiheid. Ook eenige stand-

1838" (1838), „Melancholy. Een gedicht" (1838),
„Drenthe in vluchtige omtrekken geschetst"
(2 dln, 1842), „Een Drentsch gemeente-assessor
met zijn twee neven op reis n. Amsterdam"
(2 dln, 1843), „Verstrooiingen. Poezy" (1844),
„d. Naam v. Jezus Christus in beeldwerk,
met verklarenden tekst in po6zie" (1848), „Gedichten" (1854), „Koevordens verlossing in
1814" (1864), „Menso Alting, d. eerste hervormingsprediker in Drenthe, na 300 jaren . herdacht" (1867), „Meindert v. der Thijnen. Dramatische schets" (1872) en „Feestrede to Koevorden uitgesproken bij 't 2e eeuwfeest v.
't ontzet dier stad in 1672" (1872). Zie over
hem d. Hand. der Maatsch. v. Ned. Letterk.
to Leiden, 1879.
Lesueur (EUSTACEE), een beroemd Fransch
schilder, word in 1617 to Parijs gab. on door
zijn vader, die beeldhouwer was, in d. eerste
beginselen der kunst onderwezen. Later ontving hij nog onderwijs v. d. schilder Vouet;
maar zijn eigenlijke leermeesters waren d.
Italianen, naar wier werken hij zich zoo
vlijtig vormde, dat hem reeds op jeugdigen
leeftijd door d. koningin-moeder werd opgedragon 't kleine Karthuizer klooster to versieren met 22 schilderijen, tooneelen uit 't
leven v. d. H. Bruno, stichter der Franciscaner-orde, voorstellende. Hij volbracht dien
arbeid op uitstekende wijze in d. tijd v. drie
jaren. In 1650 schilderde hij voor 't gild der
goudsmeden een voorstelling v. Paulus, to
Ephese 't evangelic predikende (bestemd tot
een geschenk voor d. Notre Dame), en eenigen
tijd later voor d. kerk s. Germain l'Auxerrois
zijn beroemde marteling v. d. H. Laurentius,
welk schilderij altijd, om d. fraaiheid v. uitdrukking en d. meesterlijke teekening, voor
een v. zijn beste werken gegolden heeft.
Behalve d. genoemde, heeft LESUEUR ook
voor andere kerken bijbelsche voorstellingen
geschilderd. Volgens sommigen warden zij
editor alle overtroffen door d. reeks mythologische schilderijen, welke hij gedurende 9
jaar in 't paleis v. d. president Lambert vervaardigde. Daarmee eindigde, al to vroegtijdig, d. schitterende loopbaan des schilders.
Reeds in 1655, dus op zijn 38ste jaar, overl.
LESUEUR a. d. gevolgen eener tering, of, zooals

beelden to Berlijn, als dat v. een gladiator

sommigen nieenen, v. een vergiftiging. Vat
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overigens d. bewering v. een deel zijner landgenooten behelst, dat men LESUEUR d. Franschen Rafael kan noemen, valt 't niet te
ontkennen, dat hij blijkbaar d. werken diens
meesters, 'tzij dan uit d. voorbeelden, welke
Frankrijk ervan bezat, 'tzij uit d. gravures v.
Marc-Antonio Raimondi en andere meesters,
met d. meeste nauwgezetheid heeft bestu-deerd. Zuiverheid en juistheid v. teekening,
'bevalligheid v. compositie, schoonheid v. uit•drukking waren eigenschappen, die LESUEUR
bij uitnemendheid kenmerkten, en men mag
veilig aannemen, dat d. studie der meesterlijke navolgingen v. Rafael haar niet weinig
bij hem ontwikkeld heeft. Maar evenmin zal
men ontkennen, dat 't voor die ontwikkeling,
vooral voor d. vorming v. zijn koloriet, dienstig
ware geweest, dat hij d. Italiaansche moostars niet slechts uit gravures, maar ook door
,een bezoek a. Italie, uit hun onsterfelijke
werken zelf had mogen leeren kennen. Desniettemin, al kan dan v. geen mededinging
met Rafael sprake zijn, onbillijk is 't, dat
Italiaansche en andere kunsthistorici LESUEUR
oen plaats weigeren onder d. eerste kunsteuaars v. zijn land en zijn tijd, alleen omdat
hij zich niet in Italie zelf heeft gevormd.
Tot zijn beste leerlingen behoorden zijn
drie broeders Pierre, Philippe en Antoine
Lesueur, alsmede zijn bloedverwant Thomas
Goulay of Gousse.
d. Reeks v. schilderijen, door LESUEUR voor
't Karthuizer-klooster geschilderd, is uitvoerig
beschreven door Felibien en in prent uitgeg.
onder d. titel „La vie de S. Bruno, fondateur
de l'ordre des Chartreux, peinte au cloistre
de la chartreuse de Paris par Eustache le
Sueur, peintre ordinaire du Roy; grave° par
Francois Chauvau, de PAcadernie royale de
peinture et sculpture, et terminee au burin
par Ch. Simonneau". d. Prediking v. Paulus is
door Gerard Audran gegraveerd en d. schilderijen in 't paleis v. Lambert zijn in prent
uitgeg. onder d. titel „Les peintures de Charles Lebrun et Eustache .Lesueur qui sont dans
l'hOtel du Chastelet cy avant la maison du
President Lambert, dessinees par Bernard
Picart et gravoes tant par lui que par differens graveurs" (Paris 1740).
Lesueur (JEAN FRANVIS), een Fransch
componist, word 15 Febr. 1763 bij Abbeville
geb. en genoot zijn onderwijs in d. muziekschool der domkerk v. Amiens. In 1784 trok
hij n. Parijs, waar hij eerst muziek-directeur
werd in d. kerk des Innocents, spoedig daarop
a. d. Notre Dame. Sacchini spoorde hem a.
voor 't theater te werken, waar reeds zijn
eerste opera, „Telemaque", veel bijval genoot.
Hij legde daarop zijn betrekking bij d. hoofdkerk neder en componeerde nu uitsluitend
tooneel-muziek. Napoleon benoemde hem later
tot zijn kapelmeester. d. Voorn. opera's v.
LESUEUR, die bijzonder uitmunten door d.
grootschen stijl der koren, zijn „La Caverne",
,,Paul et Virginie", „La mort d'Adam" en
„Les Bardes"; vender schreef hij d. oratoriums
„Deborah", „Rachel", „Ruth et Naomie",
„Ruth et Boas", eenige missen en Te Deums
enz., terwijl hij met Cherubini, Mehul, Langle
en Rigal samenwerkte a. een werk, dat door
Catel is uitgegeven en ten titel had „Sur les
principes elementaires de musique" (1816);
buitendien schreef hij „Essai sur la musique
sacree" (1787) en ,Lettres et rOponse 5, Gaillard,
sur POpera de la mort d'Adam" (1801). Hij
oval. te Chaillot, 6 Oct. 1837.
Lesz (GOTTFRIED), geb. in 't Saar 1736 to
Conitz, in 't Pruisische regeerings-district
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Dantzig, was eerst hoogl. der godgeleerdheid
aldaar, later to Gottingen en gedurende d.
laatste jaren v. zijn leven hofprediker on
super-intendent te Hannover, waar hij in 1797
overl. Zijn vrij talrijke werken betreffen voornamelijk d. ontwikkeling en verdediging A.
d. Christelijken godsdienst. Onderscheidene
ervan zijn ook in 't . Nederl. vertaald, doch
uit een wetenschappelijk oogpunt verouderd.
Leszrnann (DANIEL), een Duitsch romanschrijver, geb. 18 Jan. 1794 to Soldin in d.
Neumark en overl. 8 Sept. 1831 in d. nabijheid
v. Leipzig. Na te Berlijn in d. medicijnen gestudeerd to hebben, trad hij als vrijwilliger
in Pruisischen dienst; hij woonde d. gevecliten
v. d. vrijheidsoorlog bij en werd in 1819 huisonderwijzer bij graaf O'Donnell te Weenen,
met wien hij vervolgens Italie en Hongarije
bezocht. In 1824 keerde hij n. Berlijn terug
en hij schreef o. a.: „Venus Amathusia" (1824),
„Gedichte" (1830), „Novellen" (1829), „Biographische Gemadde" (2 din, 1830) en „Wanderbuch
eines Schwermilthigen" (1832). Hit zijn nalatenschap verscheen nog: „Die Heidenmilhle" (2
dln, 1833).
Lethargie (49 ..seQyla) noemt men een
soort v. slaapzucht, die in een aanhoudenden
diepen slaap bestaat, waaruit d. lijder slechts
met moeite kan gewekt worden en waarin
hij weder valt, zoodra hij a. zich zelf wordt
overgelaten. d. Lethargie is een verschijnsel
bij typhuslijders, bij kwaadaardige tusschenpoozende koortsen, hersenziekten en andere
zenuwziekten, bij uitputting na belangrijke
zenuwziekten, bij narcotische vergiftigingen,
vooral na overmatig gebruik v. geestrijke dranken, bij oude lieden, bij bevriezenden enz. d.
Behandeling hangt v. d. aanleidende oorzaak af.
Lethe. In d. Grieksche fabelleer werd deze
naam, die vergetelheid beteekent, gegeven a.
een rivier in Afrika, die, in een afgrond stortende, onder d. grond vloeide, vervolgens weer
te voorschijn kwam en langs d. stad Berenice
stroomde. Men begrijpt licht, hoe doze rivier
a. harm naam gekomen is, nl. omdat men
haar gedurende haar onderaardschen loop als
't ware uit d. gedachte verloor. 't Mythologisch
verhaal meldt, dat d. Lethe d. kracht had d.
mensch 't verledene te doen vergeten, waarom
dan ook d. afgestorvene zielen uit deze rivier
dronken bij hun komst in d. onderwereld.
Leto, Zie Latona.
Letronne (JEAN ANTOINE), eon Fransch
oudheidkundige, geb. 25 Jan. 1787 to Parijs
en overl. ald. 13 Dec. 1818. Hij ondernam v.
1810—'12 een rein door Italie, Zwitserland on
d. Nederlanden, word daarna eerst hoogl. in
d. geschiedenis en oudheidkunde a. 't College
de France en vervolgens directeur dier inrichting. Tot zijn voorn. geschriften behooren:
„Recherches pour servir a l'histoire de l'Egypte
pendant la domination des Grecs et Romains"
(1823), .„Diplomes et chartes de l'epoque Merovingienne sur papyrus et sur velin" (1844),
,Observations critiques et archeologiques sur
l'objet des representations zodiacales qui nous
restent de Pantiquite" (1824) on „Materiaux
pour Phistoire du Christianisme" (1833).
Letten, een uitgebreide volksstam, waarschijnlijk uit dien der Lithauers ontstaan. Hun
vroegste geschiedenis is onbekend; alleen weet
men, dat zij zich voor eeuwen in Lijfland en
Koerland hebben neergezet on d eigenlijke Lijflanders overmeesterden of verdrongen. Thans
bewonen zij vooral 't zuidelijk deel v. Lijfland,
terwijl 't noordelijk gedeelte v. dat Russische
gouvernement meestal door Esthen bewoond
wordt. Tusschen beide volksstammon heerscht
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groote oneenigheid, die zich zelfs uitdrukt in
d. kleur der kleederdracht ; want, terwijl d.
Esthlanders zich bij voorkeur in 't bruin kleeden, dragen d. Letten niets dan grijze stollen.
Huwelijken tusschen hen behooren tot d.
zeldzaamheden. Hun levenswtjs is vrij een•voudig, landbouw, veeteelt en vischvangst
maken d. voorn. middelen v. bestaan uit. Of
schoon d. Letten zich over een vrij groot gedeelte v. Wand en eenige omliggende streken
hebben verspreid, zijn zij betrekkelijk niet
zeer talrijk; hun aantal gaat een half naillioen
niet veel te boven.
('t) werd iets later, doch
Lettergieten
omtrent denzelfden tijd als d. drukkunst uitgevonden. 't Wordt op d. volgende wijze verricht; eerst snijdt men d.letters v. d. gedaante
en vorm, die men verkiest, zeer zuiver in
staal, dat dan d. stempel genoemd wordt;
deze wordt vervolgens in koper overgeslagen,
om d. matrijs of moer te maken, welke eigenlijk d. -vorm is, waarin naderhand d. letters
gegoten worden. Zoodra men nu deze gieten
wil, wordt d. matrijs of koperen vorm in een
gietvorm v. geel koper of ijzer gezet, die uit
verscheidene stukken bestaat, welke met
schroeven a. elk. worden verbonden. Zoowel
't graveeren der stempels als 't gereedmaken
(justeeren) der matrijzen en vormen vordert
bijzondere nauwkeurigheid. Nadat d. matrijs
onder d. holle ruimte v. d. vorm is geplaatst,
wordt die daar door een veer vastgehouden;
men giet nu met kracht d. letterspecie (letterspijs) in d. vorm, welke dezen met d. matrijs
vult. d. Letterspecie bestaat uit lood en antimonium. Op 1 deel antimonium worden gemiddeld 4 a 5 dln lood genotnen; d. fijnste
letters bevatten echter 25 a 30 pct antimonium,
benevens wat ijzer, koper en tin; dikke letters
en spatien hebben 10 a 15 pct antimonium.
't Gieten der gewone drukletters geschieclt
zeer snel en 't vloeibare metaal wordt meestal
door een kleine perspomp in d. vorm gespoten; na d. afkoeling wordt d. vorm machinaal
geopend, om d. letter weg te nemon, en voor
een volgende gieting in orde gebracht.
d. Voorn. lettergieterij in ons vaderland
vindt men te Haarlem, waarin men niet
alleen alle soorten Duitsche, Latijnsche, Grieksche, Hebreeuwsche, Syrische, Arabische en
andere letters giet, maar ook allerlei meet-,
sterren-, scheikundige figuren on teekens,
muziek- en zangnoten en allerhande vignetten of beeldjes, strikken, lofwerken, lijsten,
randen en andere figuren, die tot sieraad v.
boeken gebruikt worden. In voornoemde lettergieterij bevinden zich ook nog, belialve vele
oudheden, d. lettergieterij en drukkerij betref
fende, 3 stellen matrijzen, waarin in d. 15e
eeuw letters zijn gegoten, waarmee in die
eeuw boeken in ons vaderland zijn gedrukt,
te Deventer in 1493, te Leiden in 1497, te
Schoonhoven in 1495 en te Zwolle in 1499. d.
Latijnsche drukletters zijn roieein, als d. hookllijnen loodrecht, en cureief, als zij schuin op
d. richting v. d. regel staan. Om d. dikte
corpus) der letters a. te geven heeft men in
Nederland als eenheid v. maat 't mediaan
aangenomen (ongeveer 4 mM.), verdeeld in
acht onderdeelen (interlinien). Ook neemt men,
vooral in d. lettergieterijen, als maat aan 't
punt, '/75 ste deel v. d. oude Fransche duim of
27,07 mM. leder corpus draagt meestal een
bijzonderen naam; zoo heeft men bijv.:
Nonparel
Brevier
G aljard

ter dikte v. 4 interlinien
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77

77
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ter dikte v. 6i/2 interlinien
Garmond
Dessendiaan „
„ 71/s
,,
Mediaan
,,
,, 8
„
„
Augustjjn
„
,, 82/2
Letter.kunde of Literatuur omvat i n
d. uitgebreidsten zin alle geschreven voortbrengselen, waarin d.geestelijke ontwikkeling
v. 't menschelijk geslacht is uitgedrukt. Talrijk zijn bij dezen grooten omvang d. onder.
afdeelingen, naar d. verschill. tijden, d. volken
en d. verschill. soorten der werken. Zoo heeft
men d. oude of classieke literatuur,d.middeleeuwsche en d. nieuwere; die der Grieken,
Romeinen, Arabieren, Nederlanders enz.; een
prozaische, poRische, wetenschappelijke, stichtelijke literatuur enz. Elke afzonderlijke wetenschap heeft alzoo haar eigen letterkunde, evenals haar eigen geschiedenis. Onder nationals
literatuur verstaat men d. letterkundige voortbrengselen v. een enkel yolk in zijn eigen
taal, waarin zijn eigenaardig karakter helder
te voorschijn treedt. d. Poezie behoort hiertoe
in d. eerste plaats. Bij d. voortgaande ontwikkeling v. tijden en volken verschilt ieder
voortbrengsel der letterkunde en krijgt dit een
historischen vorm, waardoor d. wetenschap
ontstaat v. d. geschiedenis der letterkunde.
In vroegere Wen bepaalde deze zich bij 't
vermelden der verschill. schrijvers en v. hunne
werken. Zoo schreef J. F. Reimrnans zijn
,Versuch einer Einleitung in die historiam
literariam" (Halle 1713, 6 din). Sedert 't begin
onzer eeuw begon men meer in d. geschiedenis
der letterkunde d. ontwikkeling v.'t verstand
en der kennis na te gaan, terwijl men er als
zoovele bewijsstukken d. verschill. schrijvers
en werken aan toevoegde.
Voor d. letterkunde der verschill. volken
raadplege men d. afzonderlijke art. in dit
woordenboek, als: Arabische Letterkunde, Grieksche Letterkunde enz.
Letterschrift
is in 't .algemeen d. afbeelding voor 't oog v. d. opvolgende klanken,
waardoor een woord wordt uitgesproken.
't Onderscheidt zich v. 't beeldschrift (zie
Hieroglyphen) hierdoor, dat, terwijl 't laatste
d. of beelding is v. d. zaken of voorwerpen
zelve, 't letterschrift (daarom ook phonetisch,
d. i. klanken uitdrukkend schrift genoemd}
alleen d. klanken uitdrukt, door welke in d. gesprokon taal die zaken en voorwerpen in woorden worden uitgedrukt. Elk letterteeken drukt
in 't letterschrift afzonderlijk en opvolgend een
door bepaalde be w eging v. d. mond hoorbaar
gemaakten klank uit en 't zoogenoemde lezen
bestaat om zoo te zeggen, alleen hierin, dat
men d. voor 't oog afgebeelde teekens der
klanken wederom in hun opvolgende ordo
hooren laat, Elke gesproken taal kan dus has r
letterschrift hebben en zij heeft dit, zoodra
zij in 't bezit is v. een genoegzaam aantal
letterteekens om d. in die taal voorkomende
klanken voor 't oog of te beelden. Doch er
zijn een menigte talen, die zoodanigen klank
aanduidende teekens, bij d. minderen trap der
ontwikkeling v. d. taal zelf en v. 't yolk, dat
haar spreekt, niet bezitten, terwijl ook andere,
meer beschaafde talen geen teekens hebben
ter aanduiding v. die eigenaardige klanken,
welke in zoodanige taal voorkomen. Eindelijk
dient hierbij nog te worden opgemerkt, dot
in vele talen niet alle teekens worden uitgesproken of liever dat een vereeniging daarvan
slechts een conventioneele waarde bezit.
d. Vraag naar d. oorsprong v. 't letterschrift
is niet met zekerheid te beantwoorden. Eigenlijk is zij nog onderscheiden v. die naar d.
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oorsprong der letterteekens of letters. d. Oude
Grieken noemden Cadmus als degene, die
't alphabet of letterstelsel uit Egypte n. Griekenland had overgebracht; en a. die overlevering ligt zeer zeker in zoover waarheid ten
grondslag, als 't Grieksche alphabet, benevens
die v. bijna alle hedendaagsche Europeesche
talen, v. Oosterschen oorsprong is. Bilderdijk
heeft in een zeer scherpzinnige verhandeling
„Over 't Letterschrift" (1820) op overtuigende
wijze aangetoond, dat en hoe 't Grieksche
en 't Romeinsche alphabet (v. welk laatste
wij ons in onze taal, mede in zijn zoogenoemd
Italiaanschen vorm, insgelijks bedienen) zijn
voortgevloeid uit 't naar zijn opvatting oorspronkelijke, a. 'twelk 't Hebreeuwsche zich
't naast aansluit, waarbij men vooral in 't oog
to houden heeft, dat d. AVestersche volken,
v. d. linker- naar d. rechterhand schrijvende.
d. Oostersche letters, die v. d. rechter- naar
d. linkerhand (en waarschtjnitjk met d. laatste)
geschreven worden, hebben omgekeerd. d.
Figuren der teekens, waaruit 't letterschrift
bestaat, zijn voorzeker niet willekeurig gekozen. Veel heeft voor zich 't gevoelen v.
Bilderdijk (in zijn aangehaalde verhandeling
ontwikkeld), dat d. letterteekens of beeldingen
zijn v. d. wijzen, waarop d. spraakwerktuigen
bij en tot 't uiten der verschill. klanken worden in beweging gebracht. Wij behoeven dit
bier niet in zijn geheel te ontwikkelen, maar
vergenoegen ons met als voorbeeld to vermolden, dat Bilderdijk in d. v. 't Hebreeuwsche en d. B v. 't Romeinsche alphabet een
af beelding vindt v. 't vooruitbrengen der lippen, tot 't uitspreken v. die letter noodig.
't Geheele stelstel, op die wijze voorgedragen,
heeft veel aannemelijks, ook al laat 't zich
moeilijk op sommige alphabet's, bijv. op 't
lEthiopische, toepassen. Trouwens, dat in d.
loop der eeuwen d. vorm der letters zich aanmerkelijk kan wijzigen, is genoeg bekend en
blijkt bijv. zeer stark in d. Hoogduitsche
schrijfletter, die mode uit 't Romeinsche alpha
bet gesproten is.
't Spreekt v. zelf, dat, naarmate een taal
meer beschaafd is, ook naar die mate haar
alphabet meer ontwikkeld zal zijn. Als voorbeelden wijzen wij op 't Hebreeuwsch, dat
22 letterteekens heeft, en 't Arabisch, dat er
28 bezit. Waar d. eigenlijke letters niet toereikende zijn, om alle wijzigingen in d. uitspraak a. to duiden, bedient men zich bovendien v. stippen, streepjes en dergelijke, die
dus mede tot 't stelsel v. 't letterschrift behooren. 't Is evenwel onmogelijk, alle wijzigingen in d. uitspraak eener levende taal door
teekens a. te duiden.
Er is over dit onderwerp zooveel geschreven,
dat 't ondoenlijk is, bier ook slechts 't voorn.
aan te halen. Kortheidshalve verwijzen wij
naar Guyot, „Liste philocophe" etc. (1842).
Eon der laatsten, die in onze taal over dit
onderwerp hebben geschreven, is Dr L. S. P.
Meyboom, „Verhandeling over d. oorsprong v.
het A B 0" (1856). die opnieuw 't stelsel aannemelijk heeft trachten to maken, dat d. let-

ters oorspronkelijk afbeeldingen v. voorwerpen waren.
Letti, een eila nd in d. Molukschen archipel,
gelegen op 8° 16' Z.-B. en tot d. residentie
Banda behoorende. Omstreeks 4 mijlen lang
en 21/2 mijl breed, levert 't hergachtige, doch
vruchtbare eiland, dat door ongeveer 12 000
zielen bewoond wordt, rijst, mais, sago en
velerlei boomvruchten.
Lettres de cachet
noemde men in
Frankrijk d. koninklijke bevelschriften tot
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inhechtenisneming v. personen, die bij d.
regeering of wel bij eenig hooggeplaatst persoon in ongenade waren gevallen. Ze waren
voorzien v. 't koninklijke zegel en konden
door d. gunstelingen v. 't liof willekeurig
worden ingevuld. Vooral onder Lodewijk XIV
en XV werd v. deze brieven een schrotnelijk
misbruik gemaakt, weshalve d. Nationale
vergadering v. 1789 er een eind a. maakte.
Leucas of Leucadia, een eiland in d.
Ionische zee, niet ver v. d. kust v. Epirus,

een weinig t. N. v. Cephalonie en t. Z.-O.
v. Corfu gelegen. 't Heet ook Santa Maura
en behoort tot d. Ionische eilanden. Beroemd
was oudtijds vooral 't Leucadisch voorgebergte
(tegenw. Ducato, 65 M.), waarvan ongelukkige
minnaars en minnaressen zich in zee plachten
to storten; hiertoe behoorde ook Sappho, die,
toen zij Phaon niet tot wedermin kon bewegen, d. Leucadischen sprong volvoerde. d.
Oorsprong v. deze zonderlinge eer, doze rots
bewezen, wordt door Photius aldus opgegeven.
Venus, ontroostbaar over d. dood v. Adonis,
werd door Apollo op d. Leucadische rota
gebracht, waarop hij eon tempel had, en
bier werd haar door hem geraden, v. deze
in zee to springen, terwijl hij ter verklaring
er bijvoegde, dat Jupiter, zoo dikwijls hij zijn
liefdegloed voor Juno voelde ontbranden, zich
in d. golven stortte, om dien aldus uit to
dooven, daar hij zich a. d. luimen zijner
grilligo echtgenoote niet Wilde wagon. 't Verhaal zegt niet, of Venus d. sprong deed, maar
onder d. stervelingen worden er buiten Sappho
verscheidene vermeld, die uit liefdesmart 't
voorbeeld v. Jupiter volgden.
't Eiland is 5 vk. mijlen groot en telt
21 990 inw.; 't is vruchtbaar en levert hout,
groenten en wijn. d. Hoofdstad is d. versterkto
stad A marachi of Amakuki, a. d. zuidoostpunt
v. 't eiland gelegen; bij welke nog overblijfselen gevonden worden v. een waterleiding v. 370 gewelfde bogen, welke d. Venetianen hebben aangelegd. d. Stad telt 350
inw., heeft twee havens en is d. zetel v. een
Griekschen bisschop.
Leuchtenberg (EUGENE, vorst V. ETCHSTaTT, hertog v.), gab. 3 Sept. 1781, was d.
zoon v. d. Vicomte Alexandre de Beauharnais
en d. latere keizerin Josephine. Hij nam deal
a. Bonaparte's veldtochten in Italie en a. diens
expeditie n. Egypte en werd door hem in
1805 tot Fransch prins en vice-koning v.
Italie verheven. In 1806 huwde hij met Amalie
Auguste v. Beieren en hij werd in 1807 door
Napoleon I als zoon aangenomen. Evenals
tegen d. Oostenrtikers, onderscheidde hij zich
ook in d. Russischen veldtocht v. 1812 als
bevelhebber v. 't 3e armeekorps; hij droeg 2 Mei
1813 tot d. zege der Franschen bij Ldtzen bij
en werd daarop opperbevelhebber in Italie.
Bij 't door hem in 1814 gesloten verdrag
kreeg Oostenrijk Mantua en Lombardije.
Sedert bleef hij v. d. loop der gebeurtenissen
verwijderd. Voor d. 5 mill. francs, waardoor
hij ten deele voor d. bezittingen in Italia
was schadeloos gesteld, kocht hij 't landschap Leuchtenberg en 't vorstendom Eichstatt in Beieren. Hij overl. 21 Febr. 1824 to
1I -Cmchen. Rechtschapenheid en welwillendheid waren d. hoofdtrekken v. EUGENE'S
karakter. Zijn leven beschreven Aubriet (2e
dr., Parijs 182:5) en Baudoncourt (3 dln, 1827).
Zijn memoires en briefwisseling gaf Du
CassO uit (Halle 1858). Zijn voortreffelijke
gemalin (gab. 21 Juni 1788, overl. 13 Mei
1851) heeft hem vier dochters en vier zonen

geschonken. Van d. eersteu noemen we
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•(geb. 14 Mrt 1807), sedert 1859
weduwe v. koning Oscar I v. Zweden, overl.
7 Juni 1876, en AMALIE (geb. 31 Juli 1812),
overl. 26 Jan. 1873 als weduwe v. keizer
Pedro I v. Brazilie. Van zijn zonen huwde
KAREL' AUGUST JOSEPH NAPOLEON, hertog V.
LEUCHTENBERG (geb. 9 Dec. 1810 te Milaan)
in 1835 mat koningin Maria v. Portugal, maar
hij overl. reeds 18 Mrt 1835. d. Hertogstitel erfde
zijn broer MAX EUGENE JOSEPH NAPOLEON (geb.
2 Oct. 1817 te Miinchen), die in 1839 met d.
oudste dochter v. keizer Nicolaas, grootvorstin
Maria, huwde en 1 Nov. 1852 overl. d. Oudste
zoon uit dezen echt, hertog NICOLAAS MAXIMILIANOWITSCH VON LEUCHTENBERG,
sedert
1852 vorst RODIANOWSKI (geb. 4 Aug. 1843) is
Russisch generaal-majoor a la suite v. d. keizer.
E0/1 brooder V. dezen, SERGEI MAXIMILIANOwav, geb. 20 Dec. 1849, viol 24 Oct. 1877 bij d.
belegering v. Rustsjuk. d. Bezittingen v. d.
Leuchtenberger familie in d. voormaligen
kerkelijken staat werden in 1845 voor 20 mill.
francs a. d. toenmalige pauselijke regeering
afgestaan, waarvoor d. bezitting Tambow in
Rusland verkregen werd.
L euchtenberg, een voormalig vorstelijk
landgraafschap, geheeten naar 't gelijknamige
slot en 't vlek in 't Beiersche regeeringsdistrict Ober-Palts; 't omvatte circa 4 vk.
mijlen en behoorde tot d. zoogen. noordgouw
a. d. Naab. Toen in 1646 d. laridgraven uitstierven, kwam 't landje a. Beieren. Koning
Maxirniliaan Joseph verkocht 't in 1817 met
gedeelten v. 't vroegere bisdom Eichstatt
JOSEPHINE

a. zijn zwagerszoon Eugene de Beauharnais,
d. voormaligen vice-koning v. Italia, af,
die sedert d. titel hertog v. Leuchtenberg
voerde.
L euciet is een grauw-, geel- of roodachtig
wit mineraal, dat iets minder hard dan veldspaath is, 't soort. gew. 2,5 heeft en opgevat
wordt als een kalium-aluminium-silicaat,
K 2 Al2 S i4 0i2. Vroeger werden d. kristallen
v. deze delfstof algemeen als regelmatig beschouwd; later meende men, dat ze tetragonaal
zijn, en thans is uitgemaakt, dat 't mineraal
rhombisch kristalliseert. 't Komt o. a. voor in
d. lava v. d. Vesuvius, in d. omstreken v.
Rome en in 't Ertsgebergte.
Leucippus, d. stichter der atomistische
school in d. Grieksche wijsbegeerte, d. leermeester of voorganger v. Democritus, was volgens sommigen uit Abdera, volgens anderen uit
Elea afkomstig en leefde omstr. 500 j. v. Chr.
Hij moot een leerling v. Parmenides, d. beroemden Eleatischen wijsgeer, geweest zijn,
althans zijn stelsel leidt men uit dat v. d.
Eleatische philosophie af. d. Eleatische school
loochende d. wezenlijkheid der beweging, d.
ledige ruimte en in 't algemeen d. veelheid der
dingen, omdat zij al 't zinnelijke en d. oneindig
afwisselende verschijnselen daarvan op eon
eeuwige en onveranderlijke zelfstandigheid
terugbracht en d. verandering slechts als
schijn aanzag. LEUCIPPUS nam echter twee
beginselen aan, nl. 't voile en 't ledige. 't Volle
bestaat in een tallooze menigte kleine stofdeeltjes (atomen), die door hun kleinheid niet
zinnelijk waargenomen kunnen warden. Doze
zijn op zich zelf ondeelbaar; vandaar dat zij
atomen worden genoemd, onveranderlijk en
ondoordringbaar, bij gevolg eenvoudige bestanddeelen der stof. Hun gemeenzame eigenschap is d. bepaalde vorm of hun figuur; uit
1. uiteenloopende verscheiclenheld der figuren
wordt 't verschil der door hen gevormde
chamen en stoffen verklaard. d. Atomen
verschillen niet alleen in vorm, maar ook in

Jigging en orde v. plaatsing v. elkander. Deze
oneindige veelheid v. ondeelbare zelfstandigheden veronderstelt tevens een tegenstrijdig
beginsel en dit is 't ledige in en om d.
lichamen. d. Ledige ruimte zocht LEUCIPPUS
door d. ondoordringbaarheid, d. wasdom en d.
ontwikkeling der lichamen to bewijzen. 't
Laat zich niet nauwkeurig bepalen, hoe ver
LEUCIPPUS 't reeds in doze wijsgeerige natuurleer gebracht heeft; zij werd eerst door Democritus v. Abdera meer volledig uiteengezet, ging later gewijzigd in 't stelsel v.
Epicurus over en heeft zich onder verschill.
vormen tot op onzen tijd bij sommige natuurkundigen en bij d. sensualistische en materialistische wijsgeeren staande gehouden.
Leucitoeder, Zie Ikositetraeder.
.Leuckart

(KARL GEORGE FRIEDRICH RUDOLF),

geb. to Helmstedt 7 Oct. 1823, studeerde in d.
natuur- en geneeskundige wetenschappen te
Gottingen, waar hij voornamelijk d. dierkunde
beoefende en in 1845 promoveerde. Hij werd
in 1850 buitengewoon, in 1855 gewoon hoogl.
te Giessen en in 1870 hoogl. in d. dierkunde
to Leipzig. Hij schreef o. a. „Beitrage zur
Kenntnisz wirbelloser Thiere" (1848), „Lieber
den Polymorphismus der Individuen" (1851),
,,Zoologische Untersuchungen" (1853), „Untersuchungen fiber Trichina spiralis" (1861), „Die
Parasiten des Menschen" (1863—'76) en „Zoologische Wandkarten" (1877). Hij is sedert 1848
redacteur v. „Berichte fiber die wissenschaftliche Leistungen in der Naturgeschichte der
niedern Thiere".
.Leuctra, was een vlek in Boeotie, t. Z .-W.
v. Thebe a. d. weg v. Thespiae n. Pla taea
gelegen, voor good bekend geworden door d.
overwinning, welke d. Thebanen onder Epaminondas aid. behaalden op d. LacedaemoniOrs
onder Cleombrotus in 371 v. Chr. Door doze
overwinning wend d. invloed vernietigd, welken d. Spartanen eeuwen lang op geheel Griekenland hadden uitgeoefend. Zie Leake, „Travels in Northern Greece" 2 din, Lond. 1835.
Leudes, Zie Leenstelsel.
Leugen
is een met voordacht uitgesproken onwaarheid of d. overtreding der
plicht, d. waarheid hulde to doen. Met d. leugen gaat veelal een kwaad doel gepaard,
nl. 't voornemen door anderen to misleiden
zijn eigen voordeel te bevorderen: reden,
waarom leugen en beirog spreek woordelijk
met elk. vereenigd worden. Maar zelfs een
voorbedachte valsche verklaring, waardoor
men een good doel zoekt to bereiken (pia
Frans of d. leugen om bestwil), blijft leugen
on is strijdig met onzen plicht, to moor als
dit doel evengoed op andere wijze kan bevorderd worden, evenals die, welke geen doel
hoegenaamd heeft (d. lichtvaardige leugen),
omdat daardoor ook d. liefde tot d. waarheid
en d. achting jegens andere menschen uit
't oog verloren wordt. Zulk een plichtsovertreding is 't voorzeker niet, wanneer men ten
behoove v. eon verklaring, die ons met een
kwade bedoeling (bijv. om to moorden of to
stolen) afgeperst wordt, een onwaarheid zegt,
ten elude genoemde misdaden aldus to verUdelen. In dit geval spreekt men v. een needleugen. Jets anders is 't echter, wanneer men
in d. gelegenheid is, een verklaring to vermijden on men door een valsche slechts een
ongelegenheid zoekt to ontgaan.
Voorts is v. d. leugen d. scherts to onderscheiden, die met onwaarheden gedreven
wordt onder lieden, die 't daarover eons zijn
on d. scherts als zoodanig opvatten terwijl
eindelijk d. leugen niet verward moot worden
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met d. verdichting, welke veelal d. waarheid
in een hoogeren zin voorstelt.
Leuk (Fransch Loueche la Ville), een vlek
in 't Zwitsersche kanton Wallis, met ruim
1400 inw., ligt zeer schilderachtig a. d. uitgang
v. d. pas over d. Gemmi in 't Rh()nodal over
d. RhOne. Drie uren t. N. v. Leuk, a. d. voet
v. d. steilen Gemmi, ligt Leukerbad (Loueche
les Bains), 1415 M. boven d. zee, met 650 Kath.
inw. on meer dan 20 heete minerals bronnen
v. 37-59° C., waarvan d. Lorenzbron (59° C.)
d. heetste on sterkste is, daarna d. Stoszgulle,
Heilgiille e. a. Eigenaardig is in Leuk 't gemeenschappelijk baden v. vele personen in
een groot bekken. d. Badenden, in lange badmantels gehuld, moeten 2 a 4 uur onafgebroken
in 't water blijven on onderhouden zich in
dien tijd met gezelschapsspelen, lezen enz. d.
Mineralische bestanddeelen v. d. bronnen zijn
calcium-, magnesium- on natriumsulfaat, magnesiumcarbonaat, keukenzout en bitterzout.
Leupe (PIETER AREND), een Nederl. zeeofficier en schrilver, gab. 22 Dec.1808 to Haarlem en overl. 15 Febr. 1881 to 's-Gravenhage
als gepensionneerd majoor. Van 1816—'50 was
hij leeraar in 't Maleisch a. 't Kon. Instituut v. d. Marine to Medemblik en na zijn
diensttijd werkto hij a.'t Rijksarchief te 's-Gravenhage. LEUPE, die geheel zichzelf gevormd
had, was een man v. meer dan gewone kennig, vooral op 't gebied der geschiedenis v.
ons zeewezen. Tot 't voeren v. zijn pseudoniem
LABORANTER was hij volkomen gerechtigd,
getuigen zijn vele stukken in „De Navorscher",
„d. Ned. Spectator", „d. Gids", „d. Militaire
Spectator", 't Tijdschrift voor Ned.-India,
,Nijhoffs Bijdragen", d. „Work en v. 't Kon.
Instituut" enz. Tot zijn voorn. geschriften
behooren: „d. Reis v. Maarten Gerritsz.
de Vries naar 't Noordoosten v. Tartarije in
1643" (1858), „d. Reizen der Nederlanders n.
Nieuw-Guinea en d. Papoesche eilanden in d.
170 en 18e eeuw" (1875; met F. A. VAN BRAAM
LIOUCKGEEST). In vereeniging met laatstgenoemden schrijver gaf hij ook een „Geschiedenis v. 't korps Mariniers, v. 1665 tot heden"
(1867).
Leupoldt (JOHAN MICHAEL), gab. 11 Nov.
1794 to Weissenstadt, word in 1821 buitengewoon on in 1826 gewoon hoogl. in d. goneeskunde to Erlangen. Hij beoefende vooral
d. psychiatric en bezocht daartoe d. krankzinnigengestichten v. geheel Duitschland,
waarna hij in 1845 to Erlangen een krankzinnigengesticht met psychiatrische cliniek
deed verrijzen. Hij schreef o. a.: „Heilwissenschaft" (1821), „Grundrisz der Physiologic des
Menschen" (1822), „Grundrisz der allgemeine
Pathologie und Therapie" (1823), „Allgemeine
Geschichte der Heilkunde" (1825), „Ueber den
Entwickelungsgang der Psychiatrie" (1833),
„Die gesammte Anthropologie" (1844, 2 din),
„Lehrbuch der Psychiatrie" (1837), „Geschichte
der Gesuntheit und der Krankheiten" (1842),
„Lehrbuch der Theorie der Medicin" (1851) on
„Die Geschichte der Medicin" (1863).
Leusden, een gemeente in 't N.-0. der
Nederl. prov. Utrecht, met circa 1700 inw.
Er behooren toe d. dorpen Leusbroek of NieuwLeusden en Hamersveld, benevens d. buurten
Leusden (vroeger eveneens een dorp en reeds
in d. tijd v. Karel d. Groote genoemd), Asschat,
Snorrenhoef on Heetveld. Men vindt bier vele
aanzienlijke landgoederen. Leusden ward in
1543 door Maarten v. Rossem uitgeplunderd
.Leusden (JOHANNES), gab. to Utrecht 26
Apr. 1624, was een der vermaardste Oostersche
taalkenners v. zijn tijd, die vooral ook in
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't Rabbijnsch groote vorderingen gemaakt
had. Na 't voltooien zijner btudien ward hij
hoogl. in 't Oostersch a. d. academie zijner
geboortestad, welke waardigheid hij bijna een
halve eeuw bekleedde, tot hij 30 Sept. 1699
overl. Talrijk zijn zijn grammatical° on philologische geschriften over 't Hebreeuwsch on
verwante tongvallen, gelijk mode die over
't Grieksch des N. V. d. Meeste zijn geheel
verouderd, doch vermelding verdienen zijn
uitgaven v. 't 0. V. in 't Hebreeuwsch (Amst.
1667, 2 dln) en v. 't N. V. in 't Grieksch
(Utrecht 1675). Ook heeft hij met 'Schaaf een
Syrisch N. T. met een woordenboekje in 't
licht gegeven (Leiden 1709, 2 dln), alsmede
een uitgave bezorgd v. d. „Septuaginta" (Amst.
1683).
Leuthen, een dorp in d. Pruisische prov.
Silezie, t. Z.W. v. Breslau, met slechts 950 inw.,
doch beroemd door een overwinning, hier in
d. 7-jarigen oorlog door Fred. II d. Groote
bevochten (5 Dec. 1757). Ter herinnering hieraan
ward in 1854 een fraai monument, d. zegegodin, prijkende op een zuil v. graniet, to
Leuthen opgericht.
Leuthold (HEINRICH), een Zwitsersch dichter, gab. 9 Aug. 1827 to Wetsikon (kanton
Zurich), girig, na als leeraar in Fransch
Zwitserland, 't Z. v. Frankrijk on Italie werkzaam to zijn geweest, in 1857 n. Milnchen,
waar hij met d. hier bestaanden dichterkring
in nauwe betrekking trad; hij was als criticus
on sedert 1862 ook als redacteur werkzaam,
(a. d. „Schwabische Zeitung"), maar verviel
later tot krankzinnigheid en overl. 1 Juli 1879
in 't gesticht Burgholzli bij Zilrich. In 1862
gaf LEUTHOLD met Geibel d. „F tiff Bucher
franzOsische Lyrik" uit (Stuttgart); een verzameling zijner eigene voortreffelijke gedichten
verscheen in 1879 (3de dr. Frauenfeld 1884).
Leutsch (ERNST LUDWIG VON), eon Duitsch
letterkundige, gab. 16 Aug. 1808 to Frankfort
a. Main, was sedert 1837 buitengewoon- on
sedert 1842 gewoon hoogl. a. d. universiteit
to Gottingen on overl. 25 Juli 1887. Hij schreef
verschill. werken over Grieksche letteren en
oudheden on redigeerde o. a. ook d. „Philologische Anzeiger".
Leutze (EMANUEL), een beroemd historieschilder, gab. 24 Mei 1816 to Gmiind in Wurtemberg on overl. 18 Juli 1868 to New-York.
- (5r 't concilie
Men heeft v. hem: „Columbus v. D
to Salamanca", „Columbus in boeien", „Columbus voor d. Koningin", „d. Noormannen bij
hun landing in Amerika", „Washington over
d. Delaware trekkende", „Washington on d.
slag v. Monmouth" enz.
Leuven (Louvain, LOwen), een stad in d.
Belgische prov. Brabant, a. d. Dyle gelegen
en door een kanaal met d. Rupel en d. Schelde
verbonden. 't Eerste begin der stad klimt tot
d. Heidenschen tijd op on in d. 9e eeuw
laden d. Noormannen in haar nabijheid een
nederlaag v. Arnulf, dien men ook voor d.
stichter v. 't kasteel houdt, dat later d. residentie der graven v. Leuven was; naderhand
noemden zich dozen naar Brabant, terwijl zij
in d. 12e eeuw d. hertogelijken titel aannamen.
Dit slot ward d. oorsprong der tegenwoordige
stad, die in 1165 met muren omringd, in 1339
en 1356 uitgelegd on sedert ook bestraat ward.
Door handel on weverijen, welker aantal in d.
14e eeuw tot 4000 klom, bereikte zij een hoogen
trap v. welvaart on zij telde binnen een omtrek
v. 2 uur 150 000 inw. d. Twisten tuss. d. adel
on d. burgerstand brachten haar ten val, daar
vele nijvere burgers, na d. inneming der stad
door d. hertog Wenceslaus, uitweken on hun
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industrie n. Engeland en elders overbrachten.
Zij bleef echter steeds haar oude wallen behouden, die thans in wandelplaatsen herschapen zijn, doch binnen welke, nu d. bevolking tot
38 000 zielen gedaald is (en weinige jaren geleden was dit aantal nog veel kleiner), overvloedige ruimte tot tuinen en moesland gevonden wordt.
Merkwaardige gebouwen to Leuven zijn 't
in d. 15e eeuw in Gothischen stijl opgetrokken raadhuis ; d. St. Pieterskerk, in d. 14e en
15e eeuw eveneens in Gothischen stip gebouwd op d. plaats eener door Lambert Balderic gestichte, die door brand vernield was;
't gildehuis der brouwers en d. lakenhal, in
1317 gebouwd en later ten behoeve der universiteit afgestaan. In 1426 werd door hertog Jan IV to Leuven een hoogeschool opgericht met goedkeuring v. paus Martinus V,
die zelfs 5 jaar later vergunde dat er ook d.
godgeleerdheid onderwezen zou worden. In d.
16e eeuw, toen zij haar toppunt bereikte, telde
d. universiteit gemiddeld 6000 studenten. Eerst
onder Spaansch, daarna onder Oostenrijksch
bestuur verminderde zij en tijdens d. Fransche
overheersching werd zij door d. Franschen
opgeheven. Koning Willem I herstelde haar in
1816 en schonk haar 't collegium philosophicum, wat stof tot misnoegen gaf a. d. R-Kath.
geestelijkheid. Daarom werd dit collegium
weer opgeheven en, nadat d. omwenteling tot
stand gekomen was, ook d. hoogeschool, die
echter in 1835 weer als eon vrije kathol.
universiteit hersteld werd, die nu nog bestaat
en in 1890 ruim 1000 studenten telde. Buitendien zijn er een academie v. sthoone kunsten,
een gymnasium, verscheidene inrichtingen v.
onderw tjs en verzamelingen v. schilderijen en
penningen. d. Nijverheid bepaalt zich tegenwoordig tot eenige fabrieken v. wollen en
linnen stoffen, aardewerk enz. Doch bierbrouwerijen zijn er nog talrijk,, daar gemiddeld jaarlijks nog 250 000 vaten worden uitgevoerd. 't Verkeer is er bevorderd door d.
aanleg v. vele spoorwegen.
Te Leuven eindigde in 1831 d. tiendaagsche
veldtocht, daar d. prins v. Oranje na 't terugtrekken der Belgen er 13 Aug. binnentrok on
ten gevolge der gemaakte overeenkomsten
en v. d. aantocht v. generaal Gerard met een
Fransch lager d. stad 's anderen daags weder
verliet, om d. terugtocht naar d. noordelijke
gewesten a. to vangen.
Levallois Perret,
een gemeente in 't
Fransche dep. Seine, arrondissement St. Denis,
t. N.-W. v. Parijs vlak voor d. vestingmuur
gelegen, heeft fabrieken v. zeep, inkt, spiegels,
enz., talrijke villa's on 39 550 inw.
Levant (v. lerare, se lever, zich verheffen)
is d. algemeen aangenomen benaming voor d.
kustlanden der Middellandsche zee, beoosten
Italie on zich uitstrekkende tot a. d. Euphraat
en d. Nijl. Men begrijpt er dus onder Griekenland, Turkije, d. Ionische eilanden, Klein-Azie,
Syrie on Egypte; ofschoon er ook wel eens
uitsluitend d. kusten v. Klein-Azie, Syrie en
Egypte onder verstaan worden. Voor d. bewoners v. Europa is Levant synoniem met
Morgenland, 't Oosten. Van d. handel op
d. Levant sprekende, bedoelt men daarmee d.
handel op Smyrna, Constantinopel, Alexandria
Aleppo, Damascus enz.
Levasseur is d. naam v. een bekende
familia v. toonkunstenaars in Parijs. PIERRE
FRANcOIS LEVASSEUR (1753-1815) muntte uit
op d. violoncel, walk instrument hij bespeelde
in 't orkest der groote opera; JEAN HENRI
LEVASSEUR (1765-1823) was eveneens een cello-
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virtuoos en als zoodanig a. d. groote opera
verbonden; ROSALIE LEVASSEUR was een der
meest gevierde opera-zangeressen uit d. 180
eeuw, terwijl NICOLAS PROSPER LEVASSEU R
(1791-1871) behalve baszanger a. d. Parijsche
opera ook leeraar in d. zang a. 't conservatoire ald. was. Van meer dan een v. hen bestaan ook belangrijke composities.
Levasseur (EMILE), een Fransch statisticus
en staathuishoudkundige, gab. 8 Dec. 1828 to Parijs, werd in 1856 tot hoogl. a. 't „Lyceum
Napoleon" aldaar benoemd en in 1868 tot lid
v. d. Fransche Academie. Hij neemt een zeer
werkzaam aandeel in d. nationale congressen
over statistiek on geographie, is een der
stichters v. 't genootschap voor handelsgeographie on redigeerde langen tijd 't bekende
werk „Geographic des departements" (1873
en volg.). Als d. voorn. zijner werken noemen
we: „Recherches historiques sur le system°
de Law" (1854), „La question de l'or" (1858),
„Histoire des classes ouvrieres on France
depuis la conquete de Jules Cesar jusqu'a la
Revolution" (2 dln, 1859), gevolgd door „Classes
ouvrieres depuis 1789" (1865); verder „Vaud()
et l'enseignement de la geographic" (1871),
„Précis d'Oconomie politique" (1891), „La population. Histoire de la population avant 1789
et demographic de la France compare() a cello
des autres nations au XIX siècle" (3 dln,
1889-1891), on 't belangrijke werk „La France
et ses colonies" (1889). Ook zagen eenige aardrijkskundige leerboeken v. zijne hand 't licht.
Leven is d. naam, dien men geeft a. een
zekere groep v. onafschoideltik a. elk. verbonden verschijnselen, welke slechts onder bepaalde voorwaarden op sommige met een bijzondere inrichting voorziene (georganiseerde)
lichamen to voorschijn treden.
Alle lichamen, die in d. natuur voorhanden
zijn, worden door d. natuuronderzoeker in
twee klassen verdeeld: d. le.vende of levensvatbare on d. levenlooze (of doode, die
levend geweest zijn). d. Voor leven vatbare
(organische, georganiseerde) lichamen onderscheiden zich v. d. niet daarvoor vatbare
(anorganische) lichamen door bun eigenaardigen vorm on door d. stof, waaruit zij zijn
samengesteld. d. Organische lichamen bestaan,
wat d. vorm aangaat, uit kleine rondachtige
cellen, die vezels, buizen, vliezen enz. kunnen
vormen on die grootere liJhaamsdeelen v.
eigenaardigen bouw (organen) kunnen samenstellen (organisatie); hun uiterlijke, meestal
met rondachtige lijnen geteekende omtrek on
hun innerlijke samenstelling is zoo standvastig, dat elk individu bijna nauwkeurig met
anderen v. dezelfde soort on 'tzelfde geslacht
overeenkomt, terwijl tevens hun geheel d.
vormenden on behoudenden grond v. d. deelen
uitmaakt, zoodat daze, v. 't geheel gescheicion,
hun individualiteit verliezen. In tegenoverstelling hiervan zijn d. anorganische lichamen
der natuur Of vormloos (amorph, d. i. zonder
kenmerkenden vorm) Of in kristalvorm (en
dan meestal door rechte lijnen begrensd) voorhanden on blijven zij zelfs na d. fijnste verdealing individueel dezelfde. Wat d. stof
aangaat, bestaan d. levensvatbare lichamen
vooral uit zuurstof, waterstof, koolstof en
stikstof in d. vorm v. verbindingen, waaronder in 't bijzonder d. eiwitachtige zelfstandigheden een eersten rang bekleeden, weAce
op zichzolf (button 't levende lichaam on na
diens dood) zeer geneigd zijn, door d. uitw endige invloeden (warmte, water on atmosferische zuurstof) to worden ontleed en, welke
toch, zoolang zij bestanddeelen v. 't levend e
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lichaam zijn, door aanhoudende stofwisseling
a. deze vernietiging weerstand bieden. d. Anorganische lichamen daarentegen bestaan uit
stoffen, welke in 't algemeen veel stabieler
zijn en door geen enkele der genoemde invloeden ophouden anorganische zelfstandigheden te zijn.
d. Verschijnselen, waardoor d. levensvatbare
lichamen tot levende worden of, laat ons liever
zeggen, waaronder zich 't leven in deze soort
lichamen vertoont, zijn in scheikundigen zin
voortdurende omzetting en vernieuwing (opname v. stoffen v. buiten naar binnen [opslurping] en uitstooting v. binnen naar buiten
jafscheiding]). Elke verandering v. vorm of v.
toestand gaat v. een inwendige verandering
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dieren door middel v. een afzonderlijk stel
vezels (spieren) to voorschijn geroepen on door
opzettelijk daartoe dienende draden(zenuwen)
opgewekt. 't Bewustzijn vindt zijn zetel in d.
hersenen.
a.. Voorwaarden, die onmisbaar zijn voor
't leven, zijn ten eerste dezelfde, die ook d.
ontbinding bevorderen, een zekere warmte•
graad (beneden 't kookpunt en boven 't vriespunt v. 't water), water en lucht. Behalve
deze voorwaarden zijn daarenboven noodig
stoffen, die d. door omzetting verlorene kun-

uit, schijnbaar zonder uitwendige invloeden
(spontaan). 't Leven vertoont inwendige vermenigvuldiging en verandering der celvormige
en andere deelen in bepaalde richting volgens
vaste wetten, als 't ware naar een daar binnen liggenden prototypus; dit verschijnsel
wordt ontwikkeling genoemd. Een ander verschijnsel v. leven is d. vorming v. knoppen,
kiemen of eieren, waaruit later nieuwe wezens
v. dezelfde soort ontstaan; dit wordt voortplanting genoemd. (d. Zoogenoemde generatio
aequivoca, d. i. 't ontstaan v. levende wezens
zonder voorafgaande kiem of knop, is zelfs
voor d. laagste levensvormen nog niet aangetoond). 't Leven is a. een bepaalde tijdruimte,
afhankelijk v. d. soort v. 't individu, gevonden;
er is geen individu onder d. levende wezens,
waarin d. levensverschijnselen altijd blijven
voortbestaan. 't Einde v. 't levee wordt flood
genoemd; als onvermijdelijk gevolg hiervan
is in 't leven een jeugd, een staat v. hoogste
ontwikkeling on een ouderdom.
Dit zijn d. levensverschijnselen, welke a. alle
levende wezens gerneen zijn. Men onderscheidt
d. levende wezens in planten en dieren. Bij d.
dieren zijn nog twee verschijnselen waar to
nemen, die bij dozen tot 't leven onmisbaar
noodig zijn en welke, op enkele uitzonderingen
na (Mimosa pudica [kruidjeroer mtj niet],
Dionaea muscicapa, sommige acaciasoorten
enz.), bij d. planten ontbreken, namelijk d.
willekeurige beweging en 't bewustzijn.
d. Levensuitingen v. 't georganiseerde wezen
zijn voor elk individu verschillend en wij
noemen een levend wezen meer ontwikkeld,
wanneer d. verschijnselen v. 't leven in grootere hoeveelheid en in duidelijker vorm to
voorschijn treden. Bij d. hooger ontwikkelde
levende wezens uit 't leven zijn verschijnselen
door middel v. bepaalde opzettelijk daarvoor
ingerichte toestellen (organen), terwijl bij d.
lagere dier- en plantenklassen niet voor elke
levensuiting een bepaald werktuig bestaat.
Zoo heeft d. opslurping en afscheiding bij d.
schimmelplanten en bij vele infusiedieren in
't geheele lichaam gelijkelijk plaats. In d.
phanerogamische planten daarentegen heeft
d. opslurping v. stoffen uit d. lucht vooral
op d. bladeren (door mondingen, stomata) en
bij d. dieren door longen en huid plaats. d.
Planten nemen daarbij koolzuur uit d. lucht
op, d. dieren zuurstof. Evenzoo scheiden deze
planten langs diezelfde wegen zuurstof, d.
dieren koolzuur af. Voor d. opname v. vaste
en vloeibare stoffen bestaat een afzonderlijke
toestel, d. spijsverteringstoestel bij d. dieren,
d. wortel bij d. planten, enz. Hetzelfde geldt
v. d. voortplanting, d. meer ontwikkelde planten en hooger geplaatste dieren hebben afzonderlijke geslachts- en voorttelingswerktuigen
(bloemen bij d. planten, ovaria en testes bij

nen vervangen (in 't dagelijksch leven voedsel
genoemd). Intusschen hebben wij hier slechts
d. bekende voorwaarden genoemd ; er zijn ook
nog onbekende, zonder welke leven niet denkbaar zou zijn. Intusschen kunnen wij evenwel met al onze natuurkennis en al d. stoffen,
die in d. natuur gevonden worden, to zamen
niet een enkel levend wezen, niet eens een
schimmelplant construeeren. Noch d. oudere
noch d. nieuwere schrijvers zijn in staat ons
al d. voorwaarden v. dat, wat wij organisch
leven noemen, te ontvouwen; er is en bl tjft
tot op heden on waarschijnlijk altijd iets onbekends, iets onbegrijpelijks in die eigenaardige samenwerking der natuurkrachten, die
verschijnselen teweegbrengt, welke dikwijls
met d. natuurkrachten zelven in strijd schijnen
to zijn.
't Leven is bepaald a. voorwaarden gebonden, welke gedeeltelijk v. een samenwerking
der algemeene natuurkrachten afhankelijk
zijn. Intusschen d. eigenaardige harmonie, die
juist in deze samenwerking voorhanden is,
d. bepaalde richting in ontwikkeling, die uit
denzelfden celvorm een volkomene diersoort
of een nier of een been doet outstaan, moet
v. een voorwaarde, v. een of meer krachten
afhangen, die ons onbekend zijn.
Ten slotte moeten wij nog op een eigenaardigen toestand v. sommige organische
wezens wijzen, die sores genoemd wordt latent
levee (sluimerend leven). Hiertoe kan 't kiem
leven v. 't zich ontwikkelende dier of d. plant
niet gerekend worden, evenmin dat der in
winterslaap verkeerende dieren, die trouwens
een trage en veranderde maar tech niet ophoudende stofwisseling ondergaan. d. Kikvorsch
toch, d. otter, d. marmot hebben in d. winterslaap bloedsomloop en stofomzetting; zij vermageren gedurende d. winter on verbruiken
dus wel degelijk d. opgenomen stoffen; hun
levee is slechts eon veranderde vorm v. levee.
Een andere zaak evenwel is d. toestand, waarin
't zaad verkeert, dat jaren lang ongebruikt
blijft on later onder gunstige omstandigheden
nog ontwikkeling vertoont (zoo bestaan er
voorbeelden van, dat graankorrels, die met
mummien in sarcophagen gedurende 2000 jaren
begraven hadden gelegen, nog onder gunstige
omstandigheden geregelde ontwikkeling on in
't algemeen levee vertoonden). Doze toestand
kan bepaaldelijk geen leven genoemd worden-,
dat zaad is on blijft gedurende al dien tijd
levensvatbaar, maar leeft niet.
v.
Leven (Loch), een meer in 't Z.O.
Schotland, graafsch. Kinross t. Z.-Z.-0 v. Perth;
't heeft op een zijner eilanden 't slot, waar
Maria Stuart in 1567 gedwongen word afstand
v. d. troon to doen.
Levensbeschrijving of biographie (v.
't Grieksche (3i0;, levee, en yedeqmv, schrijven)
noemt men d. juiste on nauwkeurige geschiedenis v. 't levee v. eon bepaald persoon.
Als een ware on historische, moot deze zoowel d. uitwendige geschiedenis als d. intel-

d. dieren). d. Beweging wordt bij d. hoogere

lectueele on zedelijke ontwikkeling v. dien
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persoon omvatten. Men onderscheidt haar
zoowel v. d. blooten levensloop (curiculum
vitae), welke slechts d. uiterlijke omstandigheden en voorvallen aaneenvoegt, als v. d.
lijkrede of d. necrologie, die nog beknopter
mededeelingen geeft over geboorte, lotsyerwisseling en 't uiteinde v. een afgestorvene.
d. Eigenlijke biographie, als een tak der geschiedenis, kan dus slechts toegepast worden
op personen v. algemeen belang, die Of invloed
gehad hebben op d. wereldgeschiedenis (en
derhalve daarin een plaats behooren te vinden) Of althans door zedelijke, verstandelijke
of andere zielshoedanigheden boven anderen
uitblonken. Vereischten voor een levensbeschrijver zijn nauwkeurige bekendheid met
d. levensomstandigheden v. d. persoon in
quaestie, alsmede waarheidsliefde en onpartijdigheid. Ook moet hij vertrouwd zijn met
d. omgeving v. dezen persoon en met d. geschiedenis der tijden, waarin en onder wier
invloed hij leefde. Een bijzondere soort v.
biographie is d. autobiographie, of die beschrijving, waarin d. auteur zijn eigen leven
geeft. Tot deze soort behooren d..gedenkschriften of me"moires. d. Karakterschets is
slechts in zoover v. haar onderscheiden, dat
deze slechts in enkele bijzondere trekken 't
zieleleven en karakter v. een mensch abstract
tracht voor te stellen. Tot d. biographische
voortbrengselen kunnen niet die werken gebracht worden, waarin (gelijk bijv. „Wahrheit
and Dichtung" v. Goethe) 't zieleleven en d.
verstandsontwikkeling v. een merkwaardig
mensch dichterlijk of romantisch ingekleed
of omschreven voorgesteld wordt, daar zij
wel een ideale , maar geen historische waarheid ten doel hebben.
d. Biographische literatuur is zeer rijk en bestaat deels uit biographieOn v. afzonderlijke
personen, deels uit biographische verzamelingen. Reeds d. Oudheid levert ons biographieen,
als die v. Agricola door Tacitus, v. Apollonius
door Philostratus, v. Alexander d. Groote door
Curtius e. a. De Middeleeuwen behelzen meer
levensbeschrijvingen v. heiligen dan v. vorsten
of staatslieden. Eerst sedert d. 17e eeuw
breidde zich deze tak v. literatuur zoo aanzienlijk uit, dat d. bibliographie dien nauwelijks in zijn geheele uitgebreidheid omvatten
kan. Ottinger deed er een poging toe in zijn
„Bibliographie biographique" (Leipz. 1850).
Van d. groote menigte der Fransche „Vies",
„Notices", „Momoires", „Biographies", der Engelsche „Lives", „Biographical notices", der
Duitsche „Lebensbeschreibungen", „Leben",
„Necrologe", „Ehrensaulen" en hoe zij verder
• heeten, mogen er betrekkelijk, slechts weinige
op een plaats in d. historia literaria aan•
spraak maken. In Frankrijk, waar deze tak
't eerst tot ontwikkeling kwam, kunnen
daartoe gerekend worden d. werken v. FlO.
chier, Fontanelle, L. Racine, Burigny, de Sades,
Voltaire, Mallet, Boissy d'Anglas, Villemain
e. a.; in Engeland, waar vooral d. pietistische
richting dezen tak v. literatuur uitbreidde,
die v. Middleton, Johnson, Murphy, Robertson,
Th. Moore, Mashall, Southey, Boswell, Irving,
Harris, Barrow enz. ; in Duitschland SchrOkh,
Nicolai, Herder, Klein, Garve, Meiszner, Niemeijer, Heeren, Dippold. Luden, Varnhagen
von Ense, Tiedge, Barthold, Doring, Forty
en vele anderen. Ook d. Nederl. letterkunde
is rijk a. levensbeschrijvingen : men denke
slechts a. Brandt, Meerman, v. Hall, Busscha,
d. Jonge, Simons en zoo vele anderen. Voorts
hebben wij meer dan een biographisch woordenboek, alsmede d. „Levensbeschrijvingen"
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v. afgestorven leden der Leidsche maatschappij
v. Nederl. Letterkunde in d. werken dier
Maatschappij.
Levensboom (Thuia occidentalis L.), een
oorspronkelijk Noord•Amerikaansche, altijd
groene boom, die in d. groep der kegeldragenden (Coniferae) tot d. natuurl. plrmtenfam. der
Cupressinae of Cypresachtigen behoort en in
't stelsel v. Linnaeus tot d. orde Monadelphia
der 21ste klasse (Monoecia) gerekend wordt.
Zijn stam is v. d. grond af zeer vertakt; zijn
meermalen verdeelde takken zijn vlak te
zamen gedrukt en hebben een horizontale,
afstaande richting; d. breed-eironde, schubvormige, a. d. top stompe bladeren zijn in
vier rijen op d. takken geplaatst en bedekken
elk. dakpansgewijs; op d. rugzijde zijn
v. een ovaal kliertje voorzien. d. Vruchten
zijn langwerpige kegelvruchen, die a. d. voet
v. elk barer schubben twee (soms door misdraging een) lensvormig te zamen gedrukte,
gevleugelde zaden bezitten. Om zijn sierlijk
voorkomen wordt d. levensboom veel in onza
tuinen en plantsoenen gekweekt. Zijn groene
takjes bezitten een sterken, balsemachtigen,
niet aangenamen reuk en een aromatisch bitteren smaak; zij werden vroeger, onder d. naam
Ramuli arboris vitae, als een zweet- en pisdrijvend middel in d. geneeskunde aangewend.
Van 't geslacht Thuia vermelden wij nog
d. in d. tuinen mede dikwijls voorkomende
Thuia plicata Donn., die evenzeer uit NoordAmerika tot ons is gekomen ; niet heel lang
geleden is een andere soort v. dit geslacht,
zoowel om haar uitstekend, kostbaar hout,
als om haar groote afmetingen opmerkenswaardig, in cultuur gekomen: wij bedoelen
d. Thui gigantea Nutt, een boom uit California,
die een hoogte v. 20 tot ver boven d. 30 M.
bereikt en in omtrek 6 a 12 M. meet.
Ook Thuia orientalis L., een boom uit noordelijk China afkomstig, wordt veel in d. tuinen
gekweekt; in uiterlijk voorkomen gelijkt deze
boom veel op onzen gewonen levensboom en
staat hij bij velen onder denzelfden naam bekend ; maar behalve dat hij zich door d. richting
zijner takken, die opgericht en niet zooals bij
Thuia occidentalis afstaande zijn, onderscheidt,
wijkt hij ook in meer gewichtige kenmerken
zoozeer v. d. gewonen levensboom af, dat d.

plantkundigen hem, in navolging v. Endlicher
(Cf. Synopsis Coniferarum), tegenwoordig tot
een ander plantengesl. brengen en Biota orientalis Endl. noemen.
is d. naarn, dien men
Levenskracht
vroeger gaf a. een bijzondere kracht, welke
men zich in organische wezens voorstelde.
Nadat echter WOHLER in 1828 synthetisch ureum
bereid had, leerde men inzien, dat 't organische
leven door dezelfde krachten beheerscht wordt
als 't anorganische en dat er dus v. een afzonderlijke levenskracht geen sprake kan zijn.
is in d. algeLevensvatba,arheid
meensten zin des woords d: toestand v. een
lichaam, waardoor 't geschikt is levend to
worden. In gerechtelijk-geneeskundigen zin
wordt dit woord gebezigd, om aan to duiden
d. ontwikkelingstoestand v. een pas geboren
kind, waardoor 't in staat is buiten 't moederlichaam to blijven voortleven. d. Levensvatbaarheid (viabilite) wordt aangenomen, in
d. regel eerst na d. 30ste week v. 't ontsta an
in 't moederlichaam to bestaan. Volgens d.
wetgeving v. verschill. landen heeft d. al of
niet voorhanden levensvatbaarheid invloed
op zijn geschiktheid om als burgerlijk individu
beschouwd to worden (bij erfenissen, kindernioord enz.).

LEV.
een overeenLevensverzekering is
komst, bij welke iemand a. een maatschappij
een som gelds in eens of een vaste jaarlijksche
bijdrage betaalt, waarvoor d. maatschappij
zich verbindt, bij zijn dood een zeker kapitaal
aan een of meer aangeduide personen uit to
betalen. Deze verzekering heeft een dubbelen
grondslag: 1° d. waarschijnlijken duur v.
't menschelijk leven op zijn verschill. tijdvakken; 2° een combinatie der sterfte-statistiek
met d. kapitalisatie der gestorte sommen door
middel v. oploopende renten.
d. Levensverzekering heeft vooral ten doel
a. menschen, die goon kapitaal v. zich zelven
bezitten, d. gelegenheid to verschaffen, door
't betalen v. een jaarlijksche premie aan hun
betrekkingen een nalatenschap to waarborgen.
Voor d. verzekerde is d. maatschappij, die
verzekert, een soort spaarbank, in welke d.
belegde som opeischbaar wordt op 't oogenblik
van zijn dood. 't Voordeel v. d. verzekeraar
bestaat hierin, dat 't gemiddeld getal v. hen,
die hun leven laten verzekeren, nog premie
betaalt na 't tijdstip, waarop hij, door d. belegging der gestorte sommen en 't oploopen
der renten, reeds 't later uit te betalen kapitaal
verkregen heeft.
Doze soort v. verzekering kan op zeer
verschill. wijzen toegepast worden. Bij ons
zijn d. hoofdtrekken der levensverzekering
vastgesteld in 't Wetboek v. Koophandel. Een
belanghebbende kan d. verzekering sluiten,
zelis buiten weten of toestemming v. dengenen,
wiens leven verzekerd wordt. Zoo kan b. v.
een schuldeischer, om zijn schuld te bekomen,
't leven v. zijn schuldenaar doen verzekeren ;
ouders kunnen 't leven hunner kinderen verzekeren of, omgekeerd, kinderen dat hunner
ouders. d. Akte v. verzekering (d. polis) moot
doze zes punten inhouden: 1. d. dag, waarop
d. verzekering gesloten is; 2. d. naam v. d.
verzekeraar ; 3. d. naam v. d. persoon, wiens
leven verzekerd is; 4. d. tijd, waarop 't gevaar
voor d. verzekeraar begint to loopen en eindigt;
6. d. som, waarvoor verzekerd is; 6. d. premie
der verzekering. d. Eerste maatschappij v.
levensverzekering werd in Engeland in 1706
opgericht; in onzen tijd is 't aantal v. dergelijke vereenigingen zeer belangrijk toegenomen.
Levenswijsbegeerte beteekent nu eens
d. practische of zedelijke, dan eens d. populaire wijsbegeerte. d. Philosophie, als zij
't leven en handelen v. d. mensch (want 't
leven uit zich voorn. in d. handeling) tot
onderwerp v. haar beschouwing maakt, behoeft v. d. grondigheid v. haar denken (dat
haar als wetenschap eigen is on haar v.
d. onwetenschappelijke redekaveling onderscheidt) niets op to goven; haar toepassing
op 't werkelijke leven wordt des to zekerder,
naarmate haar onderzoekingen juister en
diepzinniger zijn. Echter geschiedt 't niet zelden, dat een schoolsche on afgetrokken behandeling der zedelijke wijsbegeerte zich zoover v.
't werkelijke leven verwlidert, dat zij d. toepassing daarop als d. verhevenheid der wijsbegeerte onwaardig beschouwt on dat v. d.
anderen kant 't leven weinig nut v. daze
afgetrokken algemeene grondstellingen trekken kan. In dit geval wordt zij schoolwijsbegeerte genoemd en beweegt zij zich meestal
in een voor d. aanwending ongeschikten vorm.
In d. andere beteekenis, wanneer zij als populaire wijsbegeerte v. d. gevoelens der zoogenoemde beschaafde wereld kennis neemt on
d. toepassing v. haar lessen in 't dagelijksche
leven tot haar naaste doel maakt, verliest zij
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wel eens haar waardigheid als wetenschap
en gaat zij veeltijds tot een oppervlakkige redeneering over, die naar d. gesteldheid on levensomstandigheden der menschen hun handelingen, soms ernstig of boertig, streng of toegevend, met waardigheid of ook wel met
lichtzinnigheid beoordeelt on meestal een op d.
ervaring gegronde zedenleer wordt. Men kin
echter niet ontkennen, dat zulk een populaire
wijsbegeerte over 't algemeen meer nut sticht
dan een strong wetenscha.ppelijke zedenkunde.
Bij d. Franschen wordt d. levensphilosophie
voornamelijk in d. populairen zin opgevat.
Leventina (Valle), 't dal v. d. boven
Ticino in 't Zwitsersche kanton Tessino. 't
Munt uit door zijn wild natuurschoon, begint
bij Airolo, eindigt bij Biasca en wordt door
d. s. Gotthardbaan doorsneden, die bij Airolo
uit d. grooten tunnel komt en in 't dal zelf
nog door twee tunnels gaat. Door d. kloof v.
Dacio grande wordt 't geheele dal in boven
on beneden Leventina verdeeld. d. Bevolking
spreekt Italiaansch, is Kath. on over 21 gemeenten verdeeld, die samen 15 100 inw. tellen.
In 1411 kwam 't dal, dat vroeger tot Milaan
behoorde, a. 't kanton Uri, waaraan 't tot
1798 verbleef.
Lever (CHARLES), een populair Iersch romanschrijver, 31 Aug. 1806 to Dublin gob. Hij
studeerde a. Trinity College to Dublin, ging
vervolgens n. Gottingen, waar hij in d. medicijnen studeerde, en voltooide zijn academische
studien to Dublin. In zijn rneest populaire
work, „Charles O'Malley", geeft hij zijn eigen
academieleven weer en vele gebeurtenissen
in dozen, zoowel als in andere zijner romans,
zijn uit zijn eigene levensondervindingen getrokken. Tusschen 1827 en '32 bracht hij eenigen
tijd in Canada on N.-Amerika door en hij gaf
daarop zijn ondervindingen weer in „Con
Cregan" on „Arthur O'Leary". In Ierland teruggekeerd, was hij op verschill. plaatsen dokter
en verzamelde hij d. stoffen voor zijn verhalen
v. 't Iersche volksleven; in 1837 ging hij als.
zoodanig n. Brussel, waar hij „Harry Lorrequer" en „Charles O'Malley" voor d. „Dublin
University Magazine" schreef. In Dublin teruggekeerd, gaf hij „Jack Hinton" in 1841, was
hij v. 1842—'45 uitgever v. d. „Dublin University Magazine" en schreef hij „Nuts on Nutcrakers", „Arthur O'Leary", „Torn Burke of
Ours", en The O'Donoghe". In 1845 ging hij
weer n. Brussel, daarna n. Bonn en Karlsruhe,
(waar hij d. „Knight of Gwynne" schreef),
n. Florence on n. Spezzia. Hier schreef hij
„Roland Cashel", „Luttrel of Arran", „Con.
Cregan", „Sir Jasper Carew" on The Dodd
Family Abroad". Daarna veranderde hij opeens
geheel zijn stijl en schreef hij „Fortunes of Glencore", gevolgd door eon Iersche geschiedenis,
The Martins of Cro-Martin" on The Daltons",
waarvan d. held is een Engelschman, die opt vasteland reist. In 1852 word LEVER tot
Britsch vice-consul to Spezzia aangesteld on
hij bleef schrijver. Hij gaf „Davenport Dunne",
„One of Them", „Gerald Fitzgerald", „Sir
Brooke Fosbrooke" en That Boy of Norcotts".
In 1867 werd hij aangesteld tot consul to TriOst,
waar hij 1 Juni 1872 overl. LEVER'S zwervend
leven door verschill. landen v. Europa, vooral
in Belgie, waar hij met een groot aantal
officieren, die in Spanje en bij Waterloo gevochten hadden, in aanraking kwam en een
groot aantal verhalen v. groote veldslagen
verzamelde, geeft een eigenaardigen srnaak a.
zijn werken, die ook door goestigheid uitmunten. Maar zijn romans hebben eon verkeerd denkbeeld v. d. Iersche maatschappij
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en nog meer v. 't Iersche karakter gevormd;
d. tegenwoordige Ieren tenminste verschillen
geheel v. die, welke LEVER in zijn. O'Malley
schildert. Zijn leven beschreef Fitzpatrick.
LEVER'S gezamenlijke werken werden in 1872
in 21 dln to London uitgegeven.
Lever (Hepar, Jecur) is 't bij d. meeste
, diehoorten voorkomende orgaan tot afscheiding v. gal uit 't blood. 't Behoort tot d.
klieren met uitloozingsbuizen. In 't menschelijke lichaam ligt d. lever a. d. rechter zijde
onmiddellijk onder 't middelrif (zie Middelrif)
en d. voorste onderbuiksbekleeding. Zij heeft
ei. vorm v. een onregelmatigen vierhoek met
ronde hoeken, die v. rechts naar links langer
is dan v. boven naar beneden en wiens
1ovenste en rechter rand dikker is dan d.
-onderste en linker. Daarbij is d. voorste oppervlakte bol, d. achterste hol. Daar d. lever
niet loodrecht naar beneden hangt, maar meer
schuin ligt, noemt men ook d. voorste vlakte
d. bovenste, d. bovensten rand d. achtersten,
.enz. d. Voorste of bovenste vlakte is glad,
terwijl d. achterste eenige smalle, lange insneden, voren (fossae) genoemd, vertoont, welke
d. vorm v. een H uitmaken, daardoor d. vlakte
zelf in vier zoogenoemde lobben (lobi) v. zeer
-ongelijke grootte verdeelen en tot d. opname
v. verschill. organen, d. galblaas, verscheidene
bloedvaten enz., bestemd zijn. d. Kleur der
lever is roodbruin en wordt op hoogeren
ouderdom donker. Dit tamelijk groote en zware
deel wordt in zijn ligging gehouden door
sterke vouwen v. 't buikvlies, welke banden
v. verschill. benaming uitmaken. Ook d.vroegere navelader, welke na d. geboorte in een
peesachtigen strong (ronde le verband) overgaat, dient tot bevestiging. d. Zelfstandigheid
der lever bestaat uit d. fijne vertakkingen v.
d. galbuizen, v. d. poortader, d. le verslagaderen
en leveraderen, d. zenuwen en watervaten,
welke min of meer duidelijke knobbels of
kluwen (acini) vormen, die onderling door
een vast celweefsel verbonden zijn. In d.
vrucht ontwikkelt d. lever zich weldra tot
een aanrnerkelijken graad. Hieruit kan men
tot 't gewicht v. dit orgaan besluiten,'tgeen
ook nog daaruit blijkt, dat al 't blood, dat uit
d. moeder tot d. vrucht overgaat, eerst in d.
lever v. 't embryo komt en bier een verfuldering ondergaat, zoodat zij, gelijk d. longen bij d. geboren mensch, een soort bloed1,ereidend of bloedomzettend orgaan uitmaakt.
Na d. geboorte treedt deze functie op d.
achtergrond, evenals ook d. lever in baron
wasdom in verhouding tot d.overige organen
achterblijft, totdat zij die verhouding heeft
verkregen, welke zij in d. normalen toestand
godurende 't geheele leven volhoudt. Sedert
(1. oudste tijden nam men reeds als zeker aan,
dat d. hoofdwerking der lever was d. galbereiding, waardoor zij invloed op d. spijsvertering uitoefent.
_Lever_kruid. Dezen naam heeft men gegeven a. verschillende planten, die niet d.
minste verwantschap tot elk. bezitten en tot
geheel andere afdeelingen v. 't plantenrijk beliooren; immers bestetnpelt men met doze benaming:
1°. Agrimonia Eupetoria L., eon bij ons op
liooge gronden langs wegen en in weiden
voorkomende, in Juli bloeiende, overblijvende
plant, die samentrekkende eigenschappen en
een min of meer specerijachtigen smack hezit.
Zij wordt door geiten on schapen gaarne gogeten, terwijl zij vroeger ook in d. geneeskunde gebruikt word. Doze plant behoort tot
d. Sanguisorbeae, die, zooals wij reeds vroeger
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(zie Leeuwenklauw) opmerkten, door sommige
plantkundigen als een .afzonderlijke natuurlijke familie•beschouwd; door anderen daarentegen als een onderafdeeling tot d. familie der
Rosaceae gerekend worden.
2°. Eupatorium cannabinum L. of Hennipbladig leverkruid, ook Boeltjes-, Boelkens- of
Koninginne-kruid geheeten, een bij ons zeer
algemeene plant, die langs d. waterkanten,
vooral in veenachtige, zandige streken, in booschen en op sommige graslanden als een waar
onkruid voorkomt, dat door 't vee niet wordt
aangeraakt. 't Is een overblijvende, in Juli
en Aug. bloeiende plant, die in d. groote
natuurlijke familie der samengestelden (Compositae) tot d. tribus der Eupatoriaceae en in
't stelsel v. Linnaeus tot d. lste orde der 19e
klasse (Syngenesia Polygamia aequalis) behoort.
Zij heeft een korten, veeltakkigen, stork ontwikkelden wortelstok, een 3 tot 6 yoet hoogen,
dikwijls min of meer roodachtigen stengel,
tegenovergestelde, 3- of 5-voudige, v. boven
dikwijls onverdeelde bladeren; haar bloemkorfjes zijn lichtrood of witachtig v. kleur,
zij hebben een rolronde gedaante, bestaan
meestal uit 5 kleine, door een dun omwindsel
omgeven bloempjes en zijn a. 't einde v. d.
stengel in samengestelde bloemtuilen vereenigd. d. Wortel on 't kruid dozer plant waren
vroeger, onder d. naam radix et herba Eupatorii, s. Cannabis aquaticae, s. Sanctae Cunigundae, v. geneeskundig gebruik. Om zijn krachtige eigenschappen verdient Eupatorium cannabium, wellicht meer dan thans 't geval is,
d. opmerkzaamheid der geneeskundigen. d.
Wortel wordt soms in d. plaats v. dien v.
Valeriana officinalis ingezameld, waartoe d.
gelijksoortige groeiplaats v. beide planten een
gereede aanleiding geeft, 't kruid heeft een
bitteren smaak en toongevende, eenigszins
oplossende krachten; d. bladeren worden in
sommige streken, als thee getrokken, tegen
tusschenpoozende koortsen aangewend.
d. Benaming leverkruid schijnt deze plant
hier a. to danken to hebben, dat zij vroeger
tegen leverziekten word gebruikt.
3°. Marchantia polymorpha L. of Steenleverkruid ; dit plantje behoort in d. groep der
levermossen (Ilepaticae) tot d. familie der
Marchantiaceae on in 't stelsel v. Linnaeus tot
d. 3e orde (Algae) der 24ste klasse (Cryptogamia).
Haar soortnaam veelvormige (polymorpha) is
Marchantia verschuldigd a. 't verschil in vorrn
toss. d. lichaampjes, die zich uit haar vliezig,
bochtig en lappig loof verdeelen; men ziet er
namelijk schild- en stervormige, die door
tamelijk lange stolen worden gedragen, en
bekervormige; d. schildvormige dragon a. hun
ondervlak d. antheridii, n of mannelijke deelen,
zij zijn korter gesteeld dan d. stervormige, a.
wier ondervlak zich tuss. vliezige omhulsels
d. sporenvruchten bevinden; doze schild- on
stervormige licliaampjes komen nooit op
'tzelfde loof voor; a. d. oppervlakte v. beide/
loof ziet men bier en daar d. bekervormige
deelen (Scyphae); doze bevatten lensvormige
broei- of kiernknoppen, waardoor d. plant zich
gemakkelijk kan vormenigvuidigen.
't Steenleverkruid komt zeer algemeen op
vochtige aarde en steenen voor; zoo vindt
men 't zeer dikwijls op bloempotten, tuss. en
op d. straatsteenen enz. Dit gewas heeft in
verschen toestand een eigenaardigen, aangenamen reuk on was vroeger onder d. benaming
herb
hepaticas fentinelis s. Lichenis stellati
bij d. geneeskundigen tegen leverziekten in
gebruik.
40. Anemone hepatica L. (Hepatica triloba
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Dec.), een plantje uit d. bergstreken v. Zuiden Midden-Europa, met langgesteelde, drielobbige, a. d. voet hartvormige bladeren
en langgesteelde bloemen, die a. haar voet
met een uit drie onverdeelde blaadjes bestaand
omwindsel zijn voorzien; deze bloemen, die
zeer vroeg in 't voorjaar ontluiken, zijn meestal
helderblauw v. kleur; d. hepatica's worden
veel in onze tuinen aangekweekt, waar zij
met verschill., zoowel enkele als dubbele, rooskleurige, witte, blauwe en bonte bloemen
prijken. Weleer waren v. dit plantje d. bladeren en bloemen, als herba et fibres Hepaticae
nobilis, v. geneeskundig gebruik.
Levermossen (Hepaticae s. Musci hepatici),
een groep bedektbloeiende, a. d. Bladmossen
(zie Bladmossen) verwante plantjes, die in
ontwikkelden toestand naakte, d. i. niet door
een huikje (calyptra) bedekte vruchten bezitten;
deze laaatste springen bij rijpheid doorgaans
met vier overlangsche kleppen, zelden met
tanden, open en nog zeldzamer openen zij zich
met een dekseltje of rijten zij onregelmatig v.
een. Zij bevatten behalve sporen in verreweg
d. meeste gevallen lange, inwendig met spiraalvezels bekleede cellen, d. zoogen. springdraden of Elateres. Door d. aanwezigheid dezer
springdraden, welke alleen bij die levermossen
ontbreken, welke met 't oog op d. vorming
der vrucht 't laagst georganiseerd zijn, d. i.
bij d. Ricciaceae, alsniede door 't gemis v. een
huikje onderscheiden zich d. levermossen in
't oog loopend v. verreweg 't grootste gedeelte der Bladmossen. Naar gelang dat zij
loofachtig zijn, d. i, wanneer bladeren en
stengel to zamen een geheel uitmaken en niet
v. elk. zijn to onderkennen, of een bebladerden, dikwijls vertakten stengel bezitten, kunnen d. levermossen in twee groote onderafdeelingen, in .Hepaticae frondosae en foliosae,
gesplitst worden.
d. Hepaticae frondosae worden gerekend d.
minst volkomene to zijn, ofschoon eenige,
met name d. Marchantien, histologisch hooger
dan d. Hepaticae foliosae zijn georganiseerd.
Herinneren ons eerstgenoemde door haar loof
a. wieren en korstmossen, laatsgenoemde, met
haar bebladerde stengels, schijnen ons toe
een overgang tot hooger ontwikkelde plantenvormen uit to maken. Haar bladeren zijn
doorgaans naar twee kanten uitgespreid, zoodat alle in een vlak liggen, een eigenschap,
waardoor zij made verschillen v. 't meerendeel der bladmossen, wier bladeren naar
alto zijden of slechts naar een kant gekeerd zijn.
d. Levermossen bezitten geen ware wortels,
maar slechts wortelharen; . zij groeien ten
deele in d. lucht, ten deele In 't water. 't Zijn
meestal teere, sierlijke, fraai groen of ook
wel roodachtig en blauwachtig-groen gekleurde plantjes, die in zodenvormige of
bundelvormige vereenigingen met elk. leven.
Bij voorkeur vindt men d. levermossen op
vochtige en schaduwrijke plaatsen, zooals
op met blad- en korstmossen bedekte boomstammen enz.. d. in water groeiende levermossen zijn doorgaans op steenen of andere
voorwerpen vastgehecht on komen vooral in
heldere bronnen en snel vlietende beken
voor, slechts eenige weinige soorten drijven
vrij op d. oppervlakte v. stilstaande wateren.
Naar d. meer of minder hooge organisatie
der vruchten kan men d. levermossen gevoegelijk in vier afdeelingen rangschikken,
t. w.: d. Jungermanniaceae, Marchantiaceae,
Anthoceroteae en Ricciaceae; d. levermossen
der drie laatste afdeelingen zijn alle loofachtig
VI.

LEV.
ontwikkeld, terwij1 ook wel eenige Jungermanniaceae loofachtig zijn, maar toch 't
meerendeel een bebladerden stengel bezit. In
iedere afdeeling merkt men verschil in bouw
op; 't minst samengesteld is -'t loof bij d.
geslachten Sphaerocarpus en Anthoceros.
d. Mannelijke voortplantingsorganen- der
levermossen heeten Antheridien, d. vrouwelijke Archegonien. Behalve door sporen vermenigvuldigen d. levermossen zich door loofkiemen (gonidia), welke men bij d. Marchantiaceae en Jungermanniaceae aantreft en die
zich bijv. bij Illarchantia ontwikkelen in bekervormige organen, kiembekers (scyphae) genaamd, die op d. oppervlakte v. 't loof zijn
ingeplant.
d. Levermossen zijn, op enkele uitzonderingen na, overblijvende gewassen, d. i. hun
lichaam duurt dikwijls vele jaren, voordat
't to gronde gaat; naarmate d. stengels a. d.
top groeien, sterven zij v. beneden at'. Wel
nemen d. wortelharen der levermossen in d.
eerste on voorn. plaats 't voedingsvocht voor
d. plant op, doch ook d. geheele plant kan
als orgaan tot opneming v. voedende stoffen
aienen. 't Celweelsel, vooral dat der bebladerde
levermossen, is zeer hygroscopisch en zuigt
't water gretig op; bij gebrek a. vocht krimpen d. cellen in, waardoor d. bladeren een
verschrompeld• voorkomen krijgen, 'tgeen
wederom verdwijnt, wanneer d. plant bevochtigd wordt; dan toch zetten d. cellen
zich weder uit on herkrijgt d. plant haar
oorspronkelijke kleur en gedaante; geen wonder dus, dat d. levermossen in onze luchtstreek 't weligst in 't voor- en najaar tieren.
Omtrent d. naam levermossen merken wij
nog op, dat deze zijn oorsprong heeft in
't gebruik, dat weleer voor d. geneeskunde,
bepaaldelijk bij leverziekten, v. sommige dozer
planten, bijv. v. Marchantia (zie Leverkruid),
gemaakt ward.
_Le verrier (URBAIN JEAN JOSEPH), gab. to
s. LO 14 Maart 1811 en overl. to Parijs 23 Sept.
1877, studeerde a. d. polytechnische school to
Caen en a. die to Parijs en word achtereenvolgens ingenieur bij d. tabaksregie, leeraar
a. 't College Stanislas, repetitor a. d. polytechnische school, in 1846 hoogl. bij d. Faculte
des Sciences en in 1854 directeur v. d. sterrenwacht to Parijs. In 1846 ward hij tot lid der
Fransche Academie, in 1849 tot lid v. 't Wetgevend lichaam en in 1852 tot senator benoemd.
't Bestudeeren v. d. loopbaan v. d. planeet
Uranus bracht hem in 1845 en '46 tot 't vermoeden v. 't bestaan v. een nieuwe planeet,
die 23 Sept. 1846 door Galle to Berlijn met
d. kijker ontdekt ward en later Neptunus genoemd ward. Onaf hankelijk v. LEVERRIER had
Adams in Engeland ongeveer ter zelfder tijd
haar bestaan vermoed. LEVERRIER hield zich
voornamelijk bezig met 't bepalen v. loopbanen v. planeten en kometen en schreef zijn
opstellen hoofdzakelijk in 't „Journal de l'Ocole
polytechnique", in d. „Comptes rendus" der
Fransche Academie on in d. „Annales" der
Parijsche sterrenwacht.
of leverdicht, een tweeLeverrijm
regelig vers, in vroeger dagen voor d. vuist
opgezegd bij 't verschijnen v. d. vischlever
of d. vischkuit a. d. maaltijd. Zoo'n rijmpje
was veelal geestig ingekleed; gewoonlijk
begon d. eerste regal met d. woorden „d,
Lever is v. snook en niet v. —", waarop dan
een dier moest volgen, op welks naam d.
tweeds regal rijmen kon.
Levertraan wordt vooral uit d. lever v.
kabeljauwen en andere visschen verkregen,
4
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die behooren tot 't geslacht Gadus. d. Levertraan bevat voor een deel d. vaste en vloeibare vetten v. d. lever, voor een deel galbestanddeelen ; daarenboven in meerdere of mindere mate ontledingsproducten v. sommige
bestanddeelen der levers. d. Kleur v. d. levertraan- is afhankelijk v. hare zuiverheid en
deze v. hare bereidingswijze. d. Levertraan
wordt uit d. levers afgezonderd door zachte
persing of door haar a. d. zomerwarmte bloot
to stollen, waardoor d. traan dan vloeibaar
wordt en des to gemakkelijker uitvloeit; aldus
verkregen, bezit zij een goudgele kleur. Zijn
d. levers eenigszins a. ontleding onderhevig
geweest, dan is d. kleur iets donkerder (blankbruin), terwijl d. bruine levertraan veelal
verkregen wordt door uitbraden der levers,
die reeds v. d. grootste hoeveelheid traan
bevrijd waren. d. Bruine levertraan bevat
noodwendig moor galbestanddeelen dan d.
goudgele of blankbruine. Onder d. vele toepassingen, die men v. levertraan maakt, behoort in d. eerste plaats die als geneesmiddel.
't Is moeilijk to zeggen, waaraan d. levertraan
haar geneeskracht verschuldigd is, die trouwens voor d. verschill. soorten niet dezelfde
zijn kan.
d. Vetten, die v. levertraan 't hoofdbestanddeel uitmaken, spelen er als geneesmiddel
zeker een voorname rol, maw.• ook d. galbe- standdeelen kunnen v. niet minder belang
zijn, on wel vooral in d. bruine of zwarte.
Vetten in 't algemeen, al bezaten zij ook volkomen dezelfde samenstelling, kunnen daarom
d. plaats v. d. levertraan niet innemen.
Levertraan bevat ook jodium, vooral d. blankbruine, alsmede sporen v. bromium ; deze kunnen d. geneeskracht bevorderen, maar maken
die niet uit.
In d. handel komen gezuiverde soorten
levertraan voor; zuivering moot in d. regal
gepaard gaan met verlies a. geneeskracht;
somwijlen bereidt men ook levertraan v .
andere visschen dan v. die v. 't gesl. Gadus.
Vervalsching v. levertraan, zelfs 't maken v.
levertraan uit plantaardige olien, heeft men
nu en dan aangetroffen. Vervalsching kan
somtijds gemakkelijk, maar ook moeielijk en
zelfs onmogelijk met zekerheid aan to geven
stjn. 't Gehalte v. levertraan a. jodium, d.
violette verkleuring met zwavolzuur on zooveel ander° kenmerken zijn rniddelen, om
vervalsching to ontdekken.
Leverziekten ontstaan grootendeels dan,
wanneer d. galafscheiding niet geregeld plaats
heeft; d. voornaamste zijn geelzucht, leverontstekingen, roode en gale opzetting, vetlever, muskaatlever, speklever, gegranuleerde
lever, leverkanker d. roode on gale atrophie,
enz. 't Meest geeft ' tot leverziekten aanleiding
een heet klimaat, een vochtige on warme
atmosfeer met ongeregelde levenswijze, vooral
overmatig gebruik v. verhittende dranken on
vette of stork gekruide spijzen.
Levetzow (ALBERT ERDMANN KARL GERHARD VON), een Duitsch staatsman, gob. 12
Sept. 1828 to Gossow, studeerde to Berlijn,
Heidelberg on Halle in d. rechten, was in
1866 in d. oorlog tegen Oostenrijk chef v. een
escadron der landweer on werd in 1867 landraad v. d. kreits Koningsbergen on in 1876 gouverneur v. d. prow. Brandenburg. Van 1867—'71
en v. 1877—'81 lid v. d. Rijksdag, behoorde
hij hier tot d. conservatieve partij on word
hij v. 1881—'84 eerste president v. dit ]ichaam.
Sedert 1887 is hij weer lid v. d. Rijksdag on
in 1888 word hij nogmaals president.
Levi (LEONE), een Engelsch staathuishowl-
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kundige, 6 Juni 1821 to Ancona gob., vestigde
zich, tot koopnian gevormd, to Liverpool en
stichtte bier een handelskantoor, welk voorbeeld in verscheidene handelssteden v. Engeland navolging vond. In 1851 ging hij n.
London, waar hij 't professoraat v. 't handelsrecht a. 't Kings College bekleedde on 7 Mei
1888 overl. Aan zijn bemoeiingen zijn verschill.
wetten tot verbetering v. 't Engelsche handelsrecht to danken en hij schreef ook voor 't
eerst een „Commercial Law of the World"
(4 dln, 1850—'52, 2e dr. onder d. titel „International commercial law", 1873), zijn hoofdwerk. Verder schreef hij „Wages and earnings of the working classes", „History of
British commerce and of the economic progress of the British nation 1863—'70" (1872,
2e dr. 1879) en „International law with material for a code" (1887).
Leviathan is volgens d. Talmudverhalen
een ongerneen groote visch, die eenmaal door
d. aartsengel Gabriel zal bedwongen worden.
Men heeft dozen naam ook toegekend a. 't
grootste stoomschip, dat tot heden ooit gebouwd word. Zie 't art. Great-Eastern.
Levieten werden bij d. Joden in uitgebreiden zin alle nakomelingen v. Levi (een der
12 zonen v. Jacob) genoemd, die een bijzonderen Israelietischen stam zonder landbezit
v ormden, in engeren zin d. medeleden v. d.
stam, welke niet tot d. familie v. Aaron behoorden. Zij moesten d. priesters bij al d.
heilige werkzaamheden in d. tempel ondersteunen, die niet bij 't altaar en door middel
v. 't heilige gereedschap verricht werden. Hun
inkomen bestond uit d. tienden en in plaats
v. 't stamgebied waren hun 35 onder d. stammen verspreid liggende steden toegewezen.
Overigens schijnt d. geheele vorming der
Levieten-installing on d. indeeling in vier klassen eerst onder David bewerkt to zijn. Naar
analogie werden en worden nu nog bij d.
Kath. d. diakenen, sub-diakenen en zij die d.
mindere orden ontvangen hebben, Levieten
genoemd. 't Derde book v. 't Oude Testament.
heat Leviticus, omdat 't voorn. d. verordeningen voor d. priesters en Levieten bevat.
Levita, (ELIAs), eig. ELIA LEVI BEN-ASCHER,
bijgen. BACHUR, een der grootste Hebreeuwsche grammatici onder d. Joden en door zijn
bekwaamheid d. leeraar der geheele Christelijke wereld, word omstr.1472 in Zuid-Duitschland of in Italie uit een Duitsche familie gob.
Reeds vroeg beoefende hij d. Haig° Schrift,
't Hebreeuwsch en d. Mazora. Hij ging v.
Padua, waar hij reeds in 1504 onderwees, in
1509, nadat hij bij d. verovering der stad zijn
bezittingen verloren had, n. Venetia en vandaar in 1512 n. Rome, waar d. kardinaal Egidio
zijn leerling on begunstiger word. In Rome
trof hem in 1527 andermaal 't ongeluk na d.
verovering der stad door d. keizerlijken uitgeplunderd to worden, waarop hij weer n. Venetic
ging. Hij sloeg d. uitnoodigingen v. wereldlijke en geestelijke vorsten, zelfs die v. d.
koning v. Frankrijk, v. d. hand, maar gaf
toch in 1540 gehoor a. die v. Paul Fagius n.
Isny, waar 14 vele geschriften vervaardigde
en liet drukken. Na weinige jaren keerde hij
toch n. zijn familie to Venetia terug, waar
hij in 1549 overl. Zijn voorn. geschriften zijn
„Bachur", eon Hebreeuwsche grammatica
(1518), „Meturgeman", eon woordenboek over
d. Targum (1541) on „Maseret-ha-Masoret"
(1538, Duitsch v. Semler 1772). Nog gedurende
zijn leven werden bijna al zijn werken in
't Latijn overgezet door Munster, Fagius en
anderen.
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oude Leukosia. vroeger ook
Nicosia geheeten), een districtshoofdstad op
't eiland Cyprus met 11 180 inw., zij ligt in
't midden v. d. noordel. helft v. 't eiland,
maakt met haar oude vestingwerken uit d.
Venetiaanschen tijd en haar talrijke kerken
en moskeeen een grootschen indruk en is
d. zetel v. d. Engelschen staatscommissaris,
die in 't Serail resideert, v. een Griekschen
aartsbisschop en v. een Grieksch priesterseminarie. Onder d. moskeeen was d. Aja
Sophia eens een Grieksche kathedraal. d. Inw.,
voor d. helft Grieken, doen a. zijde- en katoenweverij en drijven handel in katoen, zijde,
paardetoomen, lammervellen en vioolstroop.
Zie Leber, „Cypern" (3e dr. Stuttgart 1879),
„Levkosia, the capital of Cyprus" (Louden
1881).
Levret (ANDRE), een beroemd heel- en verloskundige, geb. te Parijs in 1703 en overl.
aldaar 22 Jan. 1780. Zijn groote vermaardheid
maakte, dat hij a. 't hof in d. betrekking v.
verloskundige v. d. dauphine, moeder v. Lodewijk XVI, werd geroepen. Hij was lid v. d.
koninklijke academie v. chirurgie te Parijs.
Langen tijd heeft hij voorlezingen over verloskunde gehouden, die zeer druk bezocht
werden. Hoewel hij voortdurend door d. aanzienlijkste vrouwen der hoofdstad geroepen
werd, oefende hij toch ook d. overige takken
der heelkunde met onderscheiding uit. d. Beroemde Samuel Bernard gaf hem 100 000 fr.
voor d. zorg, die hij v. hem had genoten. d.
Voorn. werktn v. LEVRET zijn: „Observations
sur les causes et les accidents de plusieurs
accouchements laborieux" (1747), „Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes
de la matrice, de la gorge et du nez, opOrOe
par de nouveaux moyens'' (met platen, 1749),
„Explication de plusieurs figures, sur le mecanisme de la grossesse et de l'accouchement"
(1752), „Essai sur l'abus des regles genorales
of contre les prejuges" (1766), „L'art des accouchements dOrnontrO par des principes de
physique et de mecanique" (met platen, 1753
t. 1766), „TraitO des accouchements laboneux"
(1770)„,,Observations sur Petablissement des
enfants" (1781).
Levalinezuur (C 5 1-1 8 0:0 is een organisch
zuur, dat bij d. behandeling v. cellulose, inuline
of levulose met verdund zwavelzuur ontstaat.
't Is kristallijn, kleur- en reukloos, smelt bij 32°
C., kookt bij 239° C. on is oplosbaar in water.
Levulose (C6 H12 06) is een kleurlooze
suikersoort, die isomeer is met glucose, bij
reductie manniet geeft en als een ketonalcohol
beschouwd wordt. Zij komt naast glucose in
vele vruchten en in honig voor, maar is niet
kristalliseerbaar. Door verhitting verliest zij
water en gaat zij in een stof over, die men
levulosaan noemt.
Een oplossing v. levulose in water draait
't polarisatievlak v. 't licht links. In alcohol
is levulose onoplosbaar; evenals glucose heeft
zij reductievermogen en bij gisting geeft zij
hoofdzakelijk aethylalcohol en koolzuur. d.
Kalkverbinding v. levulose is moeilijk oplosbaar in water, terwijl die v. glucose gemakkelijk oplost.
Levy (ISAAC ABRAHAM), een Nederl. rechtsgeleerde, geb. 18 Febr. 1836 to Doetichem,
studeerde to Leiden in d. letteren en rechten,
vestigde zich in 1860 als advocaat to Amsterdam en schreef behalve ander° zuiver rechtsgeleerde werken „Staatkundige Betoogen"
(1871) en „Het ideeele in Recht on Staat.
Bijdrage ter waardeering der Historische

Lev.kosia ('t

School" (1874).
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Levy (mIcHEL), een aanzienlijk Franscb
boekhandelaar, 20 Dec. 1820 to Pfalzburg in
Lotharingen geb. In 1836 stichtte hij to Parijs
een groote boekhandel en uitgeverszaak, die
d. werken v. d. beroemdste schrijvers (George
Sand, Balzac, Lamartine, Hugo, Renan, Guizot,
Michelet e. a.) benevens een reeks gezamenl.
werken uitgaf. Hij overl. 6 Mei 1875 on d.
zaak werd door zijn brooder CALMAN LEVY
voortgezet.
Levy (MORITZ ABRAHAM), een Joodsch orientalist. geb. in 1817 to Altona, overl. 21 Febr.
1872 to Breslau, waar hij moor dan 30 jaar als
leeraar gewoond had. Zijn hoofdwerken zijn
„PhOnikische Studien" (3 dln, Breslau 1856—'64),
„Phonikisches WOrterbuch" (1864) on „Geschichte der jiidischen Milnzen" (Loipz. 1862).
Lewal (Jui.,Es), een Fransch divisie-generaal en schrijver v. militaire werken, 13 Dec.
1823 to Parijs geb., maakte als chef v. een
escadron in 1859 d. oorlog in Italie mee, als
°Meier v. d. generalen star in 1862 d. veldtocht
n. Mexico on als overste in 't Rijnleger v.1870
d. slag bij Metz. Na zijn terugkeer uit d.
Duitsche kagsgevangenschap werd hij ter
waardeering v. zijn groote kennis v. d. militaire wetenschappen met d. leiding v. d.
krijgsacademie belast. In 1874 tot brigadegeneraal, in 1877 tot directeur der krijgsschool,
in 1880 tot divisie-generaal on in 1883 tot
bevelhebber v. 't 17de armeekorps in Toulouse
benoemd, werd hij 4 Jan. 1885 tot minister v.
Oorlog on in 1888 tot inspecteur v. een nieuwe
legerorganisatie benoemd. Hij schreef o. a. d.
volgende werken: „Lettres a l'armoe sur la
reorganisation" (2 din, 1872, onder d. pseudoniem STUDENS) on „Tactique" (5 dln, 1875—'83).
Lewald (FANNY), een Duitsche schrijfster,
24 Maart 1811 te Koningsbergen geb., was v.
Israelietische afkomst, doch ging op 17-jarigen leeftijd tot 't Christendom over. Zij ontving een eenvoudige on degelijke opvoeding
on maakte in 1831 met haar vader, een verlicht man, een reis door Duitschland en Frankrijk on vertoefde daarna to Breslau en to
Brussel. In haar werken geeft zij blijk v. veel
goeden smaak, een ruimen, onbevangen blik,
veel beschaving on eon buitengewoon waarnemingsvermogen. Daarbij is haar Stijl bij
alle eenvoudigheid en natuurlijkheid sohoon
en edel. Haar neef JOHANN KARL AUGUST
LEWALD gaf in 1841 haar eerste novelle, „Der
Stellvertreter", in 't tijdschrift „Europa" in
't licht. Van haar werken noemen we: „Diogena, Roman von Iduna Grafin H. H." (1837),
„Prinz Louis Ferdinand" (3 dln, 1849), „Erinnerungen aus dem Jahre 1848" (1850, 2 dln),
„Danen- und Berggeschichten" (1851, 2 dln),
„Adele" (1854), „Wandlungen" (3 din, 1853),
„Die Kammerjungfer" (1856), „Die Reisegetahrten" (2 dln, 1854), „Das Madchen von Hela"
(2 dln, 1860), „Von Geschlecht zu Geschlecht"
(1863—'65), „Meine Lebensgeschichte" (1861,
6 din), „Erzablungen" (1866—'68, 3 dln), „Villa
Riunione" (2 dln, 1868), „Die ErlOserin, Roman"
(1870, 3 dln), „Benvenuto, Roman aus der Kunstlerwelt" (1875, 2 dln), „Stella" (1883), „Famillie
Darner" (1887), „Deutschen Lebensbilder" (4 dln,
1856), „Im Abendrot" (1885). d. „Gesammelte
Werke" v. haar verschenen in 12 dln (1871 t.
'74). Voor d. oplossing der „Frauenfrage" heeft
FANNY LEWALD veel invloed trachten uit te
oefenen, vooral door haar „Fiir und wider die
Frauen" (Berlijn 1871, 2e dr. 1875). In 1854 was
zij gehuwd met Adolf Stahr, mode een verdienstelijk letterkundige on schrijver, die haar

in 1876 door d. dood ontviel; zij zelve overt.
5 Aug. 1889.
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LewandowsJci (Louis), een Duitsch cornponist, die zich verdienstelijk gemaakt heeft
op 't gebied der Joodsche kerkmuziek. Geb.
3 April 1823, studeerde hij to Berltjn onder
leiding v. Max Bach; hij ward in 1840 tot
koordirecteur bij d Israelietische gemeente
en in 1866 als zoodanig bij d. nieuwe synagoge
to Berlijn benoemd. Hij heeft een belangrijke
hervorming in 't kerklied aangebracht en ook
een aantal nieuwe psalmen gecomponeerd.
Lewes, d. hoofdstad v. 't Engelsche graafs.
Sussex, met 11 000 inw., ligt t. N.-0. v. Brighton a. d. bevaarbare Ouse; 't heeft een slot
met 't museum der Vereeniging v. Oudheden,
touwslagerij, brouwerij, ijzergieterij on belangrijken handel in wol, schapen, paarden en
graan.
Lewin (GEORG RICHARD), geb. to Sondershausen 25 April 1820, studeerde to Berlijn,
Halle, Leipzig, Heidelberg on Weenen in d.
geneeskunde en ward in 1863 to Berlijn directeur v. d. afdeeling voor syphilis a. d.Charito
en in 1868 buitengewoon hoogl. Hij verhief
ook d. laryngoscopie tot een afzonderltjke
wetenschap on schreef o. a. „Behandlung der
Syphilis durch subcutane sublimat-injektionen" (1869).
Lewis, 't grootste eiland der Hebriden, dat
in 't Z. door een smalls landengte, die bij
vloed overstroomt, met Harris samenhangt;
't behoort tot d. Noord-Schotsche graafsch.
Ross on Inverness on heeft met Harris e. a.
kleine eilandjes op een oppervl. v. ruim 41
vk. mijlen 30 300 inw., die voor 't grootste
deal Gaelisch spreken. Lewis heeft door talrijke, diep insnijdende bochten verbrokkelde
kusten; 't binnenste is bergachtig (Clesham,
811 M.) on heeft veal moerassen, dalen on prachtige meren. d. Bevolking dri,jft schapenteelt,
vischvangst en eenigen landbouw.
Lewis of Lewisfork, ook Snake River,
d. grootste zijrivier v. d. Columbia of Oregon in
't N.-W. V. d. Vereenigde Staten v. N.-Amerika,
ontspringt in 't rotsgebergte in 't zuidel. gedeelte v. 't Nationale park; zij vormt eon
grooten zuidel. boog, stroomt dan N.-W. waarts
on mondt na een 1440 M. langen loop in d.
Columbia uit.Van Lewiston of is zij bevaarbaar.
Lewis (GEORGE HENRY), een Engelsch schrijver v. naam, 18 April 1817 to Londen geb.
Aanvankeljjk voor d. handel bestemd, bogon
hij zich weldra op d. geneeskunde toe to leggen, 'mar hij list ook deze studie varen, om zich
naar Duitschland to begeven; hier bleef hij
twee jaar on maakte hij zich vertrouwd met
d. taal on letterkunde v. 't land. In London
teruggekeerd, trad hij als biograaf, tooneeldichter, journalist en natuurvorscher op. Hij
ward mederedacteur v. verschill. tijdschriften,
redigeerde v. 1849—'54 d. „Leader" on stichtte
in 1865 d. „Fortnightly Review". Van zijn
werken noemen we „A Biographical History
of Philosophy" (1845, 3e dr. 1867, The History
of Philosophy from Thales to Comte"); The
Spanish Drama, Lope de Vega and Calderon"
(1846); „Life of Robespierre" (1848); „Comte's
Philosophy of the Sciences" (1853); ,Life and
works of Goethe" (1855); „Seaside Studies at
Ilfracombe" (1858); „Physiology of Common
Life" (1859—'60); „Studies in Animal Life"
(1862); „Aristotle" (1864); On Actors and the
Art of Acting" (1875); „Problems of Life and
Mind" (1874 — '79) Voorts schreef hij eenige
treurspelen on novellen (1841—'48). Hij was
gehuwd met Mary Anne Evans (George Eliot)
(zie Evans) on oven. 30 Nov. 1878.
gob.
(ESTELLA A \TNA BLANCHE,
Lewis
ROBINSON), eon Noord-Amerikaansche schrijf-
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ster, die ten deele onder d. naam STELLA.
schreef, Apr. 1824 to Baltimore geb. Na in
Duitschland, Rant% Zwitserland on 't Z. v.
Frankrijk vertoefd to hebben, vestigde zij
zich voor goad in Engeland. Sedert 1841 was
zij met d. rechtsgeleerde LEWIS gehuwd on zij
oven. 23 Nov. 1880 to London. In 1846 verscheen
een bundel harer gedichten onder d. titel
„The Records of the heart"; hierop volgden
d. romances „Child of the sea", d. „Myths of
the minstrels" on d. „Sonnets to Adhemar".
Later gaf zij verscheidene treurspelen, als
„Sappho of Lesbos" (1868, 6e dr. 1880), d. vertelling „Love and Madness" (1871) on d.
roman „Master of Riverswood" (3 dln, Londen
1876) in 't licht.
Lex, 't Lat. woord voor wet, verordening,
gebod; 't meery. is leges, wetten. Contra leges
bet. tegen d. wetten. Een Lex abrogata is een
opgeheven, een lex obsoleta een in onbruik
geraakte wet, lex fundamentalis een grondwet,
lex moralis d. zedenwet, lex naturae een natuurwet, lex municipalis d. gemeentewet, lex
sumtuaria een wet tegen d. weelde, lex duodecim tabularum d. wet der 12 tafelen (bij d.
Romeinen), lex Saliva, d. Salische wet.
Lexer (MATTHIAS RITTER VON), een Duitsch
philoloog, die zich vooral verdienstelijk heeft
gemaakt voor d. Germaansche taalstudie.
Hij ward in Oct. 1830 to Liesing in Karinthig geb., studeerde to Gratz, Weenen on
ward in 1855 leeraar a. 't gymnasium to
Krakau, in 1863 hoogl. a. d. universiteit to
Freiburg, in 1868 a. die to Wilrzburg on in
1878 to MUnchen, a. walks laatste universiteit
hij 16 Apr. 1892 door d. dood ontviel. Hij was
medewerker a. 't „Deutsches WOrterbuch"
der gebroeders Grimm, schreef voorts onder
meer andere werken „Chroniken der Deutschen Stadte" (1860 on volg.) on „Mittelhochdeutsches Handworterbuch" (3 dln, 1872—'78)
en leverde een critische uitgave v. d. „Bayerische Chronik" v. Aventin (2 dln, 1881).
Lexicon (v. 't Lat. lexis, woord, uitdrukking) is een woordenboek of een werk,
waarin d. onderwerpen, die tot een bepaald
gebied v. wetenschap behooren, alphabetisch
gerangschikt on toegelicht zijn. Men heeft dus
zeer verschill. soorten v. lexica: taalkundige,
aardrijkskundige, technische, biographische
enz. — Een lexidion is een woordenboekje;
een lexicograaf een schrijver v. een woordenboek. Lexicologie noemt men d. leer v. d. woordenboeken en hun vervaardiging.
Lexington, d. naam v. verschill. plaatsen in d. Vereenigde Staten v. Amerika: als
Lexington in Virginia net 2770 inw., a. d.
North-River, een linker zijrivier v. d. JamesRiver; zij heeft een college (Washington LeeCollege) en een groote militaire academie
(Virginia Military Institute). Generaal Lee en
Stonewall Jackson, twee helden v. d. burgeroorlog, zijn in Lexington begraven. Voorts
Lexington, een stad in Kentucky, met 16 600
inw.• 't ligt a. d. Elkhorn, een linker zijrivier v.
'
is een der oudste steden v. d.
d. Kentucky,
staat, rijk a. industrie on d. zetel v. een staatsuniversiteit ; ook is er een groot krankzinnigengesticht. — Lexington, een dorp in Massachusetts, t. N.-W. v. Boston, met 2460 inw., is
beroemd door 't eerste gevecht in d. NoordAmerikaanschen vrijheidsoorlog v. d. 18en Apr.
1775. — Lexington, een stad in d. staat Missouri, a. d. Missouri nabij haar intrede in dien
staat gelegen, heeft 4000 inw. In d. N.-Amerikaanschen burgeroorlog had bij Lexington 14
Sept. 1861 een belangrijk gevecht tuss. Unionisten on Geconfedereerden plaats.
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.Leydec.ker (mEricHioR), geb. te Middelburg
in 1642, was een der voorn. Nederl. godgeleerden v. d. Voetiaansche richting in 't laatst
der 17e en 't begin der 18e eeuw. Na 15 jaren
't leeraarsambt te Renesse en Noordwelle in
Zeeland to hebben waargenomen, werd hij in
1678 benoemd tot hoogl. der godgeleerdheid
to Utrecht, welk ambt hij bekleedde tot zijn
dood, die 6 Jan. 1721 voorviel. Als dogmatisch godgeleerde volgde hij een minder
schoolsch en spitsvindig stelsel dan Voetius
en ziln leermeester Hoornbeek, terwijl hij
zich in een menigte strijdschriften een gestrengen kampvechter betoonde voor d. kerkelijke rechtzinnigheid tegenover d. twisten,
die in zijn tijd met Bekker, Leenhof e. a. gevoerd
werden. Zijn voorn. dogmatische geschriften
zijn „Medulla theologia" (1693); „Synopsis
theologiae Christianae" (1684); „Commentarius
in Catechesin Palatinam" (1694); „Verborgent
heid des geloofs" (1700). d. Practische richting,
in dien tijd in Engeland ontwikkeld, vond bij
hem instemming, blijkens zijn „Medulla theologiae practicae" (1683). Belangrijk voor dien
ttjd zijn 's mans „De Republica Hebraeorum
Libri XII" (1704), vervolgd in „De vario reipublicae Hebraeorum statu" (1710). Van zijn
homiletische studien getuigt „Analysis scripturae et de ejus interpretatione in concionibus cum methodo concionandi" (1683); terwijl
zijn „Historia ecclesiae Africanae" (1690) en
„Historia Jansenismi" (1695) nog verdienen
geraadpleegd to worden. Zijn polemische geschriften daarentegen, vol spitsvondigheid on
bitterheid (hoewel hij 't hoogleeraarsambt had
aanvaard met een oratie „De sectanda veritate
in amore"), kunnen gerust a. d. vergetelheid
worden prtjs gegeven.
Zijn jongere broeder JACOBUS LEYDECKER,
geb. 9 Mei 1656 en als predikant in zijn vaderstad Middelburg overl. 1 Mei 1729, heeft zich
made door eenige leerredenen, twist- en
andere geschriften bekend gemaakt. Zijn voorn.
werk is een bijbelsche en kerkelijke geschiedenis, getiteld „Adam, Mozes en Christus"
(1691, herdr. in 1732 door bezorging v. zijn
zoon, die voor daze uitgave een levensbericht
v. zijn vader geschreven heeft).
Leyden (JAN VAN). Aldus werd naar zijn
geboortestad JAN BEUKELSZ. genoemd, die
waarschijnitjk in 't jaar 1510 geb. werd en kleermaker v. beroep was. Toen d. wederdoopers
hun aanhang in 1531 in Holland begonnen
uit to breiden, sloot hij zich bij hen aan en hij
vertrok met nog eenige anderen in 't laatst
v. 1533 n. Munster, waar d. hervorming niet
lang to voren was ingevoerd. 't Getal wederdoopers, die op d. daar heerschende godsdienstvrtjheid afkwamen, nam zoodanig toe,
dat d. geestdrijvers stark genoeg werden om
zich in 't volgende voorjaar v. d. stad meester
to maken. Zij plunderden huizen en kerken,
verbrandden alle boeken behalve d. bijbel,
voerden gemeenschap v. goederen in en
richtten in onzinnige dweepzucht een zoo•
genoemd koninkrijk v. Sion op. Een der
hoofden, Jan Matthijssen, een Haarlemmer,
werd koning v. 't nieuwe rijk, maar verloor
spoedig 't leven, in een uitval tegen d. belegeraars der stad, waarop BEUKELSZ. tot zijn
opvolger werd uitgeroepen. Daze regeerde met
gestrengheid en deed ieder ter dood brengen,
die zich tegen hem verzette. Hij droeg een gouden kroon en, als hij to paard door d. stad reed,
gouden sporen, terwijl. hij 't 0. T. voor zich uit
liet dragen. Nadat hij d. veelwijverij had ingevoerd, nam hij zelf veertien of vijftien vrouwen, doch slechts een v. daze droeg d. titel
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koningin; zij was vroeger gehuwd geweest
met Jan Matthijssen, doch na diens dood had
d. koning haar gehuwd. Wreedheid, heerschzucht en ontucht maakten hem even gehaat
als gevreesd. Doch, toen na eenige maanden
(d. voormalige kleermaker was 24 Juni 1534
tot koning v. Sion uitgeroepen) d. bisschop
v. Munster zijn zetelstad stranger belegerde,
verdedigde haar d. opgeworpen koning met
een moed, een betere zaak waardig. Niettemin werd d. stad na 't doorstaan v. veel
honger en ellende, 14 Juni 1535 ingenomen.
d. Onttroonde koning werd in 't openbaar
door 't land rondgeleid en daarna op 't slot
Bevergerne gevangen gezet, waarna hij 22
Jan. 1536 met veel wreedheid ter dood werd
gebracht, na veel berouw over zijn buitensporigheden getoond on in zijn uiterste d.
bijstand v. een priester verzocht to hebben.
Zie ook 't art. Wederdoopers.
Leyden (ERNST), een beroemd Duitsch
hoogl. in d. medicijnen, geb. 20 Apr. 1832 to
Dantzig. Na to Berlijn zijn studien voltooid
to hebben, werd hij eerst ofilcier v. gezondheid bij 't Pruisisch Leger, vervolgens hoogl.
to Koningsbergen, daarna to Straatsburg on in
1876 to Berlijn. Zijn hoofdwerken zijn „Klinik
der Riickenmarkskrankheiten" (2 dln, 18741876), „Die graue Degeneration der hinters
Riickenmarkstrange" (1863) en „Ueber Longenabscesz" (1877).
Leyden (JAN GERBRANTSZOON VAN), aldus
waarschijnlijk n. Leiden, zijn geboortestad,
genoemd, was prior v. 't Karmelieten-klooster
to Haarlem on is aldaar in 1504 overl.; wat
nagenoeg alles is, wat men v. zijn leven west.
Behalve eenige godsdienstige werkjes, heeft
men v. hem drie geschiedkundige geschriften,
t. w. „Chronicon Comitum Hollandiae et Episcoporum Ultrajectensium", ,Chronicon Egmundanum", „Chroniken der Hoechgeboren Edele
Heeren v. Brederode in Holland". Van daze
drie geschriften zij 't volgende opgemerkt.
't Eerste dezer twee werken behandelt d.
geschiedenis v. Holland en Utrecht, v. d.
vroegste tijden of tot 1417, of tot 't einde
der regeering v. graaf Willem VI, on is 't
eerst uitgeg. in 1620 door F. Sweertius. Daze
geschiedenis, walks JAN VAN LEYDEN, naar
't de Wind voorkomt, tegen 't einde dezer
eeuw opstelde, was slechts een omwerking
v. een vroeger opstel, dat hij in zijn jeugd
vervaardigd had en nu als onvolkomen on
gebrekkig wegwierp. Men merkt dit op om
hiermee to verklaren, hoe d. „Tielsche Krontjk",
die vOOr 1455, on 't „Magnum Chronicon Belgicum", dat in 1474 is opgesteld, op zooveel
plaatsen omtrent d. Hollandsche aangolegenheden woordelijk met JAN VAN LEYDEN overeenkomen, waarbij laatstgemelde kronijk dan
nog voegt „Haec ox Chronicis Hollandiae".
Daze beide schrijvers hebben dus waarschijnlijk 't handschrift v. J. v. Leyden's oudere
kronijk voor zich gehad.
Leyden (LUCAS VAN) of eigenl. LUCAS
HUYGENSZ., een v. d. grondleggers onzer vaderlandsche schilderschool, werd in 't begin v.
Juni 1494 to Leiden geb. Zijn vader Huig, of
Huygen Jakobsz., was zelf aldaar als schilder
gevestigd on gaf a. zijn zoon 't eerste onderricht in d. kunst. Later genoot hij dat v. d.
beroemden Cornelis Engelbrechts en, zoo op
iemand, dan mocht op hem d. naam „wonderkind" worden toegepast. Immers reeds in
zijn kinderjaren waren bij horn d. lust on
ijver, waarmee hij zich a. d. beoefening der
kunst wijdde, zoo groot, dat 't zijn moeder
groote bezorgdheid baarde, dat zij hem
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niet alleen alle kinderlijke spelen zag verwaarloozen, maar zich tot diep in d. nacht a.
zijn studith zag wijden. 't Gevolg v. die
inspanning was, dat LEYDEN reeds- op zijn
9e jaar eenige prentjes, door hem op koper
gegraveerd, in 't licht kon zenden. Van tijd
tot tijd worden er nog eenige, hoogst zeldzame afdrukken v. dit work zijner jeugd aangetroffen. Op zijn 12e jaar schilderde hij d.
legende v. d. H. Hubertus met waterverf op
doek en bracht hij daarmee algemeene bewondering te weeg. Twee jaar later graveerde
hij naar zijn eigen compositie op voortreffelijke wijs een voorstelling v. d. moord, door
Mohammed op d. monnik Sergius gepleegd. In
d. eerstvolgende jaren bracht hij eenige voorstellingen uit d. lijdensgeschiedenis v. Christus, d. verzoeking v. d. H. Antonius, d. bekeering v. Paulus, een Magdalena, benevens eenige
genrevoorstellingen op dezelfde uitnemende
wijze in prent. Ofschoon wij straks nog op d.
aard en d. verdiensten v. zijn werk terugkomen, zij reeds hier gezegd, dat 't oordeel,
door bevoegde kenners over zijn gravures
geveld, volkomen juist is, nl. dat hij, ofschoon
misschien in schoonheid v. teekening bij d.
beroemde graveurs v. dien tijd, Albert DUrer
en Antonio Raimondi, achterstaande, beiden
echter overtrof in fraaiheid en verscheidenheid
v. behandeling, in d. uitdrukking v. stoffen
en in 't brengen v. luchtperspectief in zijn
voorstellingen.
In 1510, toen LEYDEN dus 16 jaren ,telde,
verscheen zijn algemeen bewonderde „Ecce
Homo", drie jaar later zijn niet minder beroemde „Aanbidding der drie koningen" en in
1517 zijn grootste compositie, „d. Calvarienberg", die wegens d. grooten rijkdom a. figuren voor zijn meesterstuk gehouden wordt.
't Spreekt v. zelf, dat tusschen deze grootere
gravures talrijke kleinere prenten door d.
ijverigen kunstenaar in 't licht werden gezonden.
Intusschen beoefende hij d. schilderkunst
met niet minder ijver en goed gevolg dan d.
graveerkunst. d. Vurigste liefde voor zijn kunst
dreef hem gedurig voort, zoo zelfs dat hij er
zijn gezondheid en levensgeluk a. opoflerde.
Zelfs zijn huwelijk met een dochter uit 't aanzienlijke geslacht v. Boshuyse vermocht niet
hem v. d. door 't overwerken ontstane zwaarmoedigheid te genezen. En toch was zijn huwelijk als zoodanig gelukkig; zijn kunst droeg
rijke vruchten. Rijke kunstminnaars betaalden
voor zijn werk buitengewoon hooge prijzen,
niet alleen voor zijn schilderijen, maar ook
voor goede afdrukken v. zijn gravures, waarop
hij zelf in d. eerste plaats zeer keurig was.
Zijn bezorgde vrienden kwamen ten laatste
op d. gedachte, dat eon reis door d. Nederlanden hem afleiding in zijn zvvaarmoedigheid
en ontspanning v. d. onafgebroken arbeid zou
kunnen aanbrengen. Met een daartoe bepaaldelijk of gehuurd en ingericht vaartuig ward
d. reis aanvaard. Onderweg trof men d. Vlaamschen schilder Mabuse aan, die op d. verderen
tocht ward meegenomen. Overal waar 't gezelschap kwam, werden zij feestelijk ontvangen. Op een gastmaal, in Antwerpen gegeven,
schijnt Albert Durer door onzen LUCAS VAN
LEYDEN to zijn uitgenoodigd on schijnen beide
groote kunstenaars elkander to hebben ontmoot. Intusschen begon LEYDEN reeds weer n.
hula en naar d. arbeid to verlangen; hij keerde
n. Leiden terug, doch bleek ras nog zwaarmoediger dan vroeger. In die zwaarmoedigheld begon hij zich to verbeelden, dat een

kunstenaar, naijverig op zijn roam, hem ver-
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gif had doen innemen. d. Laatste jaren v.
zijn leven bracht hij, wegens buitengewone
zwakte, meestal in bed door, wat hem echter
niet verhinderde te werken. Immers in dozen
tijd (1531) voltooide hij eon v. zijn beste schilderijen, d. Heiland voorstellende, die a. eon
blinde 't gezicht teruggeeft. Op doze schilderij volgden misschien nog eenige kleinere
werken in olieverf en zijn laatste arbeid
(waarmede hij onderscheiden maanden moot
bezig zijn geweest) was eon houtsnede, d.
Godin der wijsheid voorstellende. Toen d.
zieke gevoelde, dat zijn laatste uur naderde,
liet hij zich met zijn bed in d. tuin dragon;
hij beschouwde nu lang, stil en ernstig d. pracht
der natuur, word in zijn kamer teruggebracht
on overl. d. volgenden dag (1533) op d.leeftijd
v. 39 jaren.
Men vindt door geheel Europa een aantal
schilderijen, die aan LUCAS VAN LEYDEN worden toegeschreven. Een v. zijn beste werken
bevindt zich in 't Stedelijk Museum to Leiden.
't Onderwerp daarvan is 't laatste oordeel,
even belangrijk uit 't oogpunt v. compositie
als v. teekening, maar helaas ! door onhandige
restauratie en overschildering hier on daar

zeer beschadigd. 't Is gegraveerd door P. de
Mare, 3 platen in omtrek, zeer zeldzaam. In
d. musea to Amsterdam on 's-Gravenhage
heeft men v. zijn hand : „d. Dochter v. Herodias met 't hoofd v. Johannes d. Dooper" on
„'t Portret v. Philips, hertog v. Bourgondie".
Veel rijker zijn buitenlandsche verzamelingen a. werken v. LUCAS VAN LEYDEN. In 't
escuriaal to Madrid worden tien schilderijen
aangetroffen v. LUCA DE HOLANDA, zooals d.
schilder daar genoemd wordt, bijna uitsluitend
voorstellingen uit 't N. T., waaronder vooral
uitmunt een H. Maagd, zoo schoon on goddeltk v. uitdrukking, dat d. Spaansche paters
niet konden gelooven, dat een „dietsch barbaar" zoo iets had kunnen schilderen. Te
Weenen bevinden zich twee v. zijn belangrijkste schilderijen, een „Ecce Homo" en 't portrot v. keizer Maximiliaan op hooges leeftijd.
Te Berlijn een H. Hieronymus (gedagteekend
1530) en 't eigen portret des kunstenaars; to
Florence eveneens een portret v. hem zelf,

gegraveerd door Cecchi; to Parijs een „Afneming v. 't kruis" met 9 figures, een H. Familie
en d. „Groetenis der Engelen"; to Milnchen
in d. Pinakotheek d. H. Maagd met 't kind
Jezus a. d. borst, d. H. Christina met Jacobus

d. jongere, s. Agnes, enz.; to Dresden „d. Verzoeking v. d. H. Antonius", een der kostbaarste stukken v. d. geheele verzameling, en
„d. Aanbidding der wijzen". Ook Engeland is
rijk a. werken v. dozen meester, zooals kan
blijken uit d. opgaven v. Waagen on Passavant. Daaronder bevinden zich natuurlijk
wederom vele taforeelen, a. d. H. Schrift ontleend, maar daarenboven ook verschill. voorstellingen uit 't dagelijksche 'even, zoodat
men er LUCAS VAN LEYDEN kan leeren kennen
als d. wegbereider tot dat genre, 'twelk d.
hoogsten roam heeft uitgemaakt der latere
Hollandsche school.
Bartsch („Peintre G-raveur", VIII) beschrijft
174 prenten v. LUCAS VAN LEYDEN. Nagler
voegt daar nog drie twijfelachtige bij.
Wij kunnen slechts enkele v. d. merkwaardigste opnoemen: „Abraham, Hagar wegzendonde", uit d. eersten tijd des kunstenaars,
omstreeks 1508 vervaardigd; „d. rust op d.
terugkeor uit Egypte", zeer zeldzaam ; „Christus a. 't yolk voorgesteld", rijke compositie
v. niet minder dan 100 figuren, een v. d. belangrijkste prenten des meesters, reeds bij zijn
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leven duur betaald en later tot buitengewonen
prijs gestegen (1510); „d. Calvarienberg"; „St.
Christoffel met 't Christuskind door 't water
wadende", een v. d. beste prenten (waarvan
Bartsch gelooft, dat LUCAS VAN LEYDEN haar
in wedstrijd met Albert Diirer heeft gegraveerd); „d. Dans v. Magdalena, of Magdalena,
zich a. d. vreugd der wereld overgevende"
(1519), waarvoor sons een buitengewoon hooge
prijs wordt besteed; „d. Dichter Virgilius, door
zijn rninnares in een korf opgesloten" (volgens Vasari een v. LEYDEN'S beste prenten
en door A. DiIrer ten hoogste bewonderd);
„Uilenspiegel, gevolgd door zijn familie", uiterst
zeldzaam on in 1644 door Hondius gekopieerd
(reeds in dien tijd ward daze prent met 50
dukatons betaald; thans is er nauwelijks meer
een afdruk v. to vinden; zelfs goede kopieen
worden duur gekocht); 't portret v. keizer
Maximiliaan (1520), made eon v. d. belangrijkste prenten, enz. Ook bestaan er eenige
houtsneden V. LUCAS VAN LEYDEN ; die, welke
hij zelf in bout heeft gegraveerd, zijn hoogst
zeldzaam.
Na daze opgave v. bekende levensbijzonderheden des grooten meesters on v. zijn beroemdste werken wijden wij nog een onkel
woord a. d. beschouwing v. zijn work in
't algemeen,.om daaruit to kunnen besluiten
tot d. hoogen rang, welke LUCAS VAN LEYDEN
onder d. Nederl. kunstenaars inneemt. Begaafd
met veal natuurzin en een rijke verbeeldingskracht, was LUCAS VAN LEYDEN in zijn opvatting realist. Hij nam d. natuur, zooals hij
haar om zich heen zag, tot basis en, daar hij
v. idealisms in d. kunst, zoo min als d.
meeste noordelijke schilders v. dien tijd, veal
begrip had, geraakte hij er al spoedig toe
zelfs d. zoogenaamde gewijde onderwerpen to
behandelen volgens die opvatting, waaraan
d. Hollandsche school al spoedig na hem haar
eigenaardig genre to danken had. Daardoor
echter vindt men niet langer bij hem d. naIveteit, waardoor d. Nederl. school (vooral die
v. v. Eyck) zich had gekenmerkt. Als teekenaar
was hij vrij nauwkeurig, soms zelfs ,sierlijk.
Meest echter zijn d. poses stijf, hoekig, gomaniereerd, wat ongetwijfeld a. gebrek a. d.
noodige anatomische kennis moat worden
toegeschreven. Desniettemin is er als bij uitzondering iets edels on deltigs in zijn figuren,
bijv. in d. Christus op "'t „Laatste oordeel"
on in d. Paulus op d. buitenzijde v. een der
vleugels. Meermalen staat hier tegenover
een overhelling naar 't comische, een soort
v. overdrijving v. zekere trekken in 't beeld,
waaruit iets geboren wordt, dat wij bijna d.
humor zouden noemen v. d. Nederl. kunst
der 16e eeuw. Als kolorist was LUCAS VAN
LEYDEN niet onverdienstelijk en stood hij zelfs
boven zijn meester Cornelis Engelbrechts. Er
is meer harmonie, er zijn meer getemperde
tonen in zijn schilderijen dan in die v. een
vroeger tijdvak. Maar wat hem vooral tot
kolorist maakt, is d. voor hem schier geheel
veronachtzaamde vermindering v. toon, naarmate d. voorwerpen op d. schilderij verder
v. 't licht verwijderd zijn. Aan daze kennis
der luchtperspectief paarde hij een vrij grooten
zin voor d. perspectief der lijnen on hij werkte
hierin meer uit dan in d. plooiing v. zijn
draperieen, die doorgaans hoekig en stijf zijn.
d. Uitdrukking is bij hem meestal waar en
karakteristiek, maar nooit verheven.
Uit daze vluchtige schets kan, dunkt ons,
bltjken, dat LUCAS VAN LEYDEN nog op verre
na niet d. vertegenwoordiger is der volledig
ontwikkelde Hollandsche school, maar een
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kunstenaar, die in sommige onderdeelen v.
d. kunst deed voorzien wat die school eons

worden zou. Voor 't oogenblik was er tuss.
die school en d. Duitsche nog menige trek
v. overeenkomst. Vandaar wellicht d. bewondering v. Albert Dilrer voor onzen schilder.
Meer dan tot 't werk v. v. Eyck of d. personen v. Quinten Matsijs of Jan v. Mabuse,
gevoelde Albert Dilrer zich tot LUCA S VAN
LEYDEN aangetrokken. Men leze slechts wat
v. Mander getuigt: „Seer verwondert der clean
gestalticheydt, en grooten loflycken en weerdigen naems; ghelyck ook Lucas een bysondere bevoeghen hadde, sulcken uytmuntenden
man to moghen sien, welckx Printen by soo
uytghenomen to vooren gheern hadde ghesien,
en zyn gherucht gehoort. Dose twee besonder
lichten on vercierselen d'een der Hooghduytsche, en d'ander der Nederlanden hebben ook
malkander gheconterfeyt en seer vriendelyck
d'een den anders gheselochap ghenooten".
Nog een enkel woord ten slotte over LUCAS
VAN LEYDEN als graveur. Hij had in deza
kunst onderwijs ontvangen v. iemand, die
etswerk maakte op harnassen, en bracht 't
door ingeschapen talent zoo wel als door
ijverige studio tot een aanzienlijke hoogte.
Wij hebben gezien, hoe hij reeds op jeugdigen
leeftijd uitmuntte ; ja, men beweert, dat zijn
latere platen niet die fijnheid en teerheid v.
kleur hadden, waardoor zijn vroeger graveerwerk zich onderscheidde. Daarentegen hadden
zij gewonnen a. nauwkeurigheid en zuiverheid v. bewerking. Wat zijn prenten vooral
eigenaardig maakte, is, dat d. onderwerpen
soms reeds meer bepaald a. 't opkomend genre
zijn ontleend. Een vrije, rijke phantasie onderscheidt doze voorstellingen v. zijn andere,
terwtjl overal d. kolorist uitkomt in 't uitmuntend licht en bruin, dat hij in zijn prenten wist to bewaren. d. Technische bewerking had hij dan ook geheel in zijn macht;
geen lijn, geen streek, of hij wist haar ondergeschikt to maken a. zijn doel, ter wig die
vastheid en nauwkeurigheid toch geen d.
minste afbreuk doen a. d. vrijheid der behandoling. Jammer dat d. delicate uitvoering
maar zelden 't trekken v. vele goede afdrukken heeft veroorloofd. Zie Dr. George Rathgeber, „Beredeneerde geschiedenis der Nederl.
schilder-, houtsnij- on graveerkunst" (Amst.,
1844 en volg.).
Leyden (PHILIPS VAN). Daze vermaarde
rechtsgeleerde, d. oudste Hollandsche, v. wien
eenige geschriften bewaard zijn, ward in
't eerste vierendeel der 140 eeuw to Leiden
gab. Hij behoorde tot een der aanzienlijkste
Leidsche geslachten. Na in d. geestelijken
stand to zijn getreden on a. d. hoogeschool
v. Orleans d. graad v. licentiaat in 't kanonieke recht verkregen to hebben, ward hij als
klerk onder 't hofgezin v. graaf Willem V
opgenomen. Omstr. 1350 schreef hij zijn vermaarde verhandeling over d. zorg voor 't
gemeene welzijn en d. macht des vorsten,
„Tractatus de Cura Reipublicae et Sorte Prin.
cipantis", dat hij later bij wijze v. Index omwerkte in zijn „Compilatio brevis sive Tabula
Tractatus de Cura Reipublicae et Sorte Printipantis", terwijl hij nog later, omstr. 1372, eon
kort systematisch uittreksel vervaardigde
onder d. titel „Tractatus de formis et semitis
Reipublicae utilius et facilius gubernandae".
In dit werk verdedigde hij met warmte 't
recht der grafelijkheid en 't wenschelijke eener
meerdere centralisatie v. 't bestuur on trekt
hij met kracht to velde tegen d. overmoed
des adels en d. losbandigheid der gemeenten,
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zonder daarom echter zich een vijand der
volksvrijheden to toonen. Men kan zijn work
beschouwen als 't manifest v. d. parttj der
orde to midden v. d. beroeringen, die spoedig
in d. Hoeksche on Kabeljauwsche twisten tot
burgeroorlog oversloegen. Hij stond dan ook
hoog in d. gunst v. d. graaf on ward met
vele giften beschonken, o. a. met een aanzienlijke kanunniks-prebende to Conde in
Henegouwen. Ook tot verschill. gewichtige
zendingen ward hij gebezigd, bijv. in 1356 n.
Utrecht ter beslissing v. geschillen over d.
geestelijko jurisdictie in Holland en kort
daarop in 1357 n. Avignon tot d. paus. Ook
in d. gunst v. d. Ruwaard deelde hij in hooge
mate en hij ward door dozen in 1359 tot kanunnik v. 't Middelburgsche kapittel benoemd.
Door zijn invloed voornamelijk ward in 1366
to Leiden 't kapittel in d. Hooglandsche
kerk, in 1372 't beroemde kapittel v. s. Maria
to 's-Gravenhage en in 1378 dat v. s. Levinus
to Zieriksee gesticht, in alle welke kapittels
hij tot kanunnik ward verheven. In 1372 was
hij gedurende korten tijd vicaris-generaal v.
d. Utrechtschen bisschop, maar talrijke onaangenaamheden, die hij zich daardoor op d.
hals haalde, deden hem die aanzienlijke
waardigheid spoedig weder neerleggen, om in
't volgend jaar in plechtig gezantschap naar
't pauselijke hof to gaan, ten einde d. belangen v. 't Haagsche kapittel to bevorderen.
Door toedoen v. d. paus ward hij tot kanunnik
v. 't Utrechtsche domkapittel benoemd. Eindelijk verdient nog vermelding, dat hij in 1369
to Parijs tot doctor in 't kanonieke recht
ward bevorderd, waaruit men ten onrochto
heeft afgeleid, dat hij aldaar hoogl. zou zijn
geweest. Hij overl. op 9 Juni, waarschijnlijk
in 1382 of 1383, hoewel 't juiste jaar onbekend is.
's Mans geschriften zijn in 1516 door Jodocus
Franconis to Leiden uitgeg. on in 1701 door
Petzold to Amsterdam herdrukt. Die geschriften zijn een onschatbare bron voor d.
kennis der geschiedenis en v. d. staatkundigen
toestand zijner tijden, maar door vorm on
stijl weinig aantrekkelijk. Hoogst belangrijk
zijn nog een drietal testamentaire disposition,
twee v. 1373 on een v. 1382 of 1383, op 't Leidsche
archief in oorkonde bewaard. Bij een daarvan
legateert hij zijn aanzienlijke bibliotheek a.
d. stad Leiden en geeft hij een breedvoerigen
catalogus daarvan (welke ten deele is afgedrukt in d. „Historia Episcopatum" v. Van
Heussen). Daze bibliotheek, welke bewaard
word in een huis achter d. Pieterskerk, waar
Philips volgens overlevering gewoond had en
dat nog lang ter herinnering a. zijn geleerdheid onder d. weidschen naam Salomons
tempel bekend was, is door onachtzaamheid
geheel verloren gegaan.
Leys (HENDRIK), een Belgisch genreschilder,
geb. 18 Febr. 1815 to Antwerpen on overl. 26
Aug. 1869 ald. Zijn stof bij voorkeur a. d.
Middeleeuwen en d. tijd der Kerkhervorming
ontleenende, schilderde hij o. a. d. volgende
stukken : „Albrecht Durer, 't portret v. Erasmus op 't doek brengend", „Luther als koorknaap", „d. Invoering der Inquisitie in d.
Nederlanden" en „Erasmus, a. Margaretha v.
Oostenrijk on d. jeugdigen Karel V een verhandeling voorlezende". Koning Leopold I verhief hem in 1865 tot d. adelstand, met d. titel
baron. Zijn Leven ward beschreven door Sulzberger (1885).
L'Hassa (ook Lhasa, Lassa en H'lassa,
d. i. Godshuis) is d. hoofdstad v. Tibet on 't
middelpunt v. 't Lamaltische Boeddhisme; zij
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ligt a. d. Kitsjoe, een zijrivier v. d. Sanpo
(Brahmapoetra) op een golvende vlakte, 3632 M.
boven d. zee. 't Middelpunt v. L'Hassa vormt.
't groote klooster Labhrang, d. zetel der regeering. 1 KM. t. W. v. d. stad ligt op een 100 M.
hoog plateau Potala, een verzameling v. ternpels, kloosters on paleizen, waarin d. DalaiLama en talrijke priesters (lama's) wonen.
d. Godsdienstige beteekenis v. doze stad
heeft ook Naar handel begunstigd d. industrie
bepaalt zich tot eenige metaalbereiding, weverij en ververij. L'Hassa telt circa 15 000 inw.,
waarbij nog 18 000 priesters on monniken
komen; door d. hier aankomende bedevaartgangers stijgt 't aantal inw. tijdelijk tot 50000,
ja 80 000 zielen. 't Garnizoen bestaat uit 500.
Chineesche en 1000 Tibetaansche soldaten.
L'Hassa is d. zetel v. een Chineeschen gouverneur.
Liagre (JEAN BAPTISTE JOSEPH), een Belgisch generaal, geb. 18 Febr. 1815 to Doornik
en overl. 13 Jan. 1891 to Brussel. Hij ontving
zijn opleiding a. d. militaire school to Brussel,
ward in 1870 commandant dierzelfde inrichting
en aanvaardde in 1879 als luit.-generaal d.
portefeuille v. Oorlog in 't kabinet Frere-Orban,
waaruit hij echter reeds in Juni v. 't volgend
jaar ontslag nam. Behalve bekwaam krijgskundige, was hij ook zeer bedreven in d. wiskunde, d. werktuigkunde, astronomie e. a.
vakken v. wetenschap. Sedert 1874 was hij
dan ook secretaris v. d. Belgisch° Maatschappij
v. wetenschappen. Van zijn talrijke geschriften
noemen we: „Des Cometes" (1843), „Elements
de geographie et de topographie" dln, 1850)
en „Calcul des probabilites et theorie des
erre urs" (1852).
Lianen, slingerplanten, met dikwijls houtigen stengel,
die, in vele wouden der keerkringslandeningroote menigte on onder d.
meest verschill. vormen voorkornende, een
eigenaardig weelderig schoon a. d. trotschen
plantengroei dier streken geven. Tot d. lianen
behooren planten uit d. meest verscheidene
familien. Onder d. fraaiste mogen soorten v.
Bauhinia, Paullinia, Banisteria, Bignonia, Passiflora, Aristolochia, Cissus, Aralia, Vitex enz.
geteld worden. In d. gematigde luchtstreken
treden soorten v. Clematis, Bryonia (zie Heggerank), onze welbekende Hop (Humulus Lupulus)
enz. in d. plaats v. d. sierlijke lianen der
tropische ge w esten.
Liard of Oord, een Fransche munt, oorspronkelijk v. biljoen, later alleen uit koper
bestaande, voor 't eerst geslagen onder d.
regeering v. Karel VI in Dauphine (1380-1422),
verder onder Karel VIII (1483-1497), onder
Lodewijk XII (1497-1514), onder Frans I
(1514-1546), Karel IX (1560-1574), Hendrik III
(1574-1589), Hendrik IV (1589-1610), Lodewijk XIV (1643-1710). d. Liard of hardi was
't vierde v. een douzain of so/, d. i. 3 deniers,
waard. Le Blanc zegt, dat men in d. Fransche
staatsstukken veOr Lodewijk XI geen melding
v. liards vindt. 't Blijkt echter uit een ordonnantie v. Lodewijk, dat men zich in Dauphine
sedert lang v. een munt bediende, welke slechts
3 deniers waard was. In gemeld stuk worden
d. liards ook blancs genaamd. Daze waren
voornamelijk in gebruik in Bourgondie, Lyonnais, Dauphine on Provence. Ook Luxemburg
en Luik hadden hun liards.
Lias is een groep v. gesteenten, tot d.
Juraformatie behoorende; d. benaming zelf is
slechts een samentrekking of verkeerde
spraak v. 't Engelsche woord layers. Daze
groep is door bitumen donker gekleurd en
wordt daarom bij d. nieuwere schrijvers ook
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wei nzwarte Jura" genoemd. d. Lias-formatie
wordt uit drie leden samengesteld : a liasschiefer, b lias-kalk, vroeger ook wet gryphietenkalk genoemd, en c lias-zandsteen. In 't lias
schiefer komen d. belemnieten (zie Belemnieten)
't eerst to voorschijn; deze moeten op enkele
plaatsen in bijna ongelooflijke menigte to
gronde zijn gegaan. Bovendien zijn voor
't lias-schiefer kenmerkend d. Ammonites
Amaltheus, eenige posidonomijen on pentacrinieten; ook treft men er plantaardige overblijfselen, alsmede overblijfselen v. hagedisachtige dieren en v. visschen in aan.
d. Lias-kalksteon is donkergrijs v. kleur, naar
't zwarte zweemend, thonig on bituminous.
Men treft dit gesteente v. 30 en meer meter
dikte aan ; in Yorkshire en Dorsetshire vertoont 't zich uitnemend schoon ontwikkeld ; in
't laatste Engelsche graafschap is d. lias-kalk v.
Lyme Regis om haar onuitputbare schatten v.
versteende overblijfselen beroemd geworden.
Onder deze zijn d. versteende schelpdieren,
die men gryphieten noemt, 't aanmerkelijkst,
voorts d. plagiostomen en d. ammonites costatus.
d. Lias-zandsteen komt niet overal voor;
zij ontbreekt somwijlen zelfs in landstreken,
waar d. lias-kalksteen en 't lias-schiefer stark
ontwikkel 1 on ver uitgestrekt zijn; zoo mist
men in Engeland deze afdeeling der groep. In
't N. v. Duitschland daarentegen komen hier
en daar v. d. leden der lias-formatie alleen
zandsteenen voor en ook deze vertoonen zich
niet zeer aanmerkelijk ontwikkeld. Bruin,
rood of geel gekleurd, nu eens grover, dan
weer fijner v. korrel, hebben deze zandsteenen eon kalkachtig bindmiddel on verkrijgen zij door bijgemengde micablaadjes soms
eon schilferige samenstelling. d. Dikte bedraagt
op sommige plaatsen 60 M. Versteende overblijfselen zijn a. dozen lias-zandsteen in 't
algemeen niet in groote hoeveelheid eigen;
slechts enkele streken, als bijv. d. Beiersche
Boven-Main-Kreits, maken uitzonderingen.
Daar treft men o. a. belemnieten, pectinieten
en plantaardige overblijfselen aan.
Uit d. bitumineuzen lias-schiefer wordt op
sommige plaatsen asphalt gewonnen.
Door eon lias verstaat men ook eon bundel
aaneengeregen papieren.
Libanius, eon Grieksch redenaar uit d.
4e eeuw onzer jaartelling. eon ijverig aanhanger v. 't ten val neigende heidendom on
v. d. nieuw-Platonische wijsbegeerte. Hij studeerde to Athene on to Constantinopel en
stichtte na zijn verbanning uit deze hoofdstad (346 na Chr.) to Nicaea on to Nicomedia,
waar hij achtereenvolgens zijn verblijf hield,
eon beroemde redenaarsschool. Zijn voorn.
beschermheer was keizer Julianus d. Afvallige,
na wiens dood hij weer in nieuwe moeielijkheden kwam. LIBANIUS overt. to Antiochie in
hoogen ouderdom. Men bezit v. hem eon
leerboek over d. rhetorica on eon groot aantal declamation, redevoeringen, rhetorische
oefeningen, verhalen, beschrijvingen, kunstig
voorgedragen spreuken on gedachten, brieven
enz. Zijn „Progymnasmata" warden door F.
Morel (Parijs 1606) en zijn Redevoeringen on
't volledigst door Reiske (Altenb.
enen Leipz. 1791-1797, 4 dln) uitgeg. Een nieuw
ontdekte redevoering gaf Siebenkees (Neurenb.
1798) uit on eon andere Angelo Mai (Rome
1823), terwijl Boissonnade in zijn „Anecdot.
Graec." eon pas ontdekte declamatie bekend
maakte. d. Volledigste uitgaaf zijner brieven,
zeer belangrijk voor d. letterkundige on godsdienstige geschiedenis v. zijn tijd, bezorgde
J. Chr. Wolf (Amsterd. 1738).
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Libanon, bij A. Arabieren Dschebel Libnan,
d. i. Wit Gebergte, 't hoogste gebergte v. Syria,
strekt zich op 20 a 30 KM. afstands evenwijdig met d. kust v. d. Middellandsche zee•
uit, in d. richting v. Z.-Z.-W. n. N.-N--0., v._
't rivierdal v. d. Litani tot dat v. d. Nahr el
Kebir. Zijn lengte bedraagt 22 mijlen. Naar
't W. zendt d. Libanon eenige 600-1000 M.
hooge voorgebergten naar d. kust, waartusschen nauwe, doch vruchtbare dalen liggen.
Naar 't 0. belt 't gebergte steil of naar d.
3 mijlen breede darvlakte Coale-Syria (ook.
Bekaa, d. i. spleet, geheeten), die in 't N. door
d. Orontes, in 't Z. door d. Litani on d. Jordaan,
doorstroomd wordt. t. 0. v. Coale-Syrie verheft zich d. Anti-Libanon, die in d. Grooten
Hermon eon hoogte v. 2860 M. bereikt. d.
Eig. Libanon verheft zich in 't noordelijk deel
in d. Dschebel-Machmal tot 3052 M. on in d.
Dar el Kodib tot 3063 M. Aan d. voet v. d.
2063 M. hoogen Dschebel-Knese loopt d. postweg v. Baireuth n. Damascus. d. Libanon bestaat hoofdzakelijk uit krijtkalk on is in zijn
bergtoppen zeer verbrokkeld. d. Vroegere rijkdom a. wouden is zeer afgenomen ; a. d. westel.
voet v. d. Dar el. Kodib bevindt zich op eon
hoogte v. 1925 M. 't beroemde cederbosch, dat
in 1875 nog slechts 377 stammen telde welk
getal na dien tijd nog zeer verminderd is.
d. Wijnstok gedtjt tot 1500 M. hoogte ; vijgen,
moerbezie-, noten- on olijf boomen worden
in groot aantal gekweekt; ztjde, honig, tabak,
wijn on tarwe worden gewonnen. d. Veeteelt
bepaalt zich tot schapen on geiten, v. mineralen
vindt men er ijzererts, bruinkool on barnsteen.
d. Bevolking (ongeveer 230 000 zielen) bestaat
grootendeels uit Droesen on Maronieten, die
voortdurend met elkander in twist on strijd
leven; daarenboven zijn er nog Joden, Armeniers on Grieken. Zie Fraas, „Drei Monate am
Libanon" (1876), on Diener, „Libanon" (1886).
Libatio was bij d. Romeinen eon soort v.
offer, bestaande in 't plengen v. wijn op 't.
altaar der goden, waarbij men dan tevena
eon kook v. meal op 't altaar legde on gedeeltelijk verbrandde. Zelfs bij huiselijke
maaltijden geschiedden zoodanige offers, terwijl men ter eere der huisgoden eenige spijs
in d. haard op 't vuur wierp; zoo ook legde
men v. alle vruchten eon gedeelte ter eere
der goden op 't altaar, eon tafel enz. of wierp
men iets dergelijks, ter eere der zeegoden, in d.
zee. Bij de lijken geschiedde dit offer eerst
den negenden dag na hun verbranding of
begraving, wanneer d. libatio inzonderheid in
melk, wijn of blood bestond, waarmee dan
gewoonlijk d. lijkplechtigheden gesloten worden. Bij d. offers moest d. priester d. wijn,
waarmee hij 't offer besprengde, vooraf proeven, wat ook door diegenen moest geschieden, die 't offer brachten. Daze verrichting
heette libare (delibare), 'tgeen zooveel als iota
aanraken of proeven beteekent.
Libau (Lettisch Leepaja, d. i. Lindenstad),
eon stad in 't Russische gouvernement Koerland, op eon „nehrung" tuss. d. zee v. Libau
on d. Oostzee gelegen. 't Is 't eindstation v.
d. spoorweg, die v. Koschedary komt, heeft
eon voortreffelijke haven, die bijna 't geheele
jaar vrij v. ijs is, twee vuurtorens, zeebaden
en scheepstimmerwerven. d. Stad heeft eon
gymnasium, eon zeevaartschool en 27 500 inw.,
waaronder vooral veel Duitschers. d. Handel
noemt zeer toe; d. uitvoer (in 1886 25 mill.
roebels) bestaat uit graan, vooral haver, vlas,
spiritus, petroleum, meal, lompen, bout, d.
invoer (in 1886 11 mill. roebels) uit steenkolen,
landbouwmachines, koloniale waren, ijzer.
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koper, haring en bouwstoffen. In 1886 liepen
1268 schepen met 355 754 t. binnen.
Libel, V. 't Latijnsche libellus (verkleinw.
V. liber, book), wil in zijn eigenlijke beteekenis
niets anders zeggen dan eon geschriftje, vlugchrift of brochure. Door 't gebruik wordt 't
echter alleen gebezigd in d. zin v. een smaadof schotschrift, 'tgeen d. Romeinen uitdrukten
door libellus famosus. Meestal wordt zulk eon
schotschrift zonder naam of onder eon gefingeerden naam d. wereld ingezonden, terwijl
schrijvor (libellist) on uitgever buiten 't bereik
v. d. strafwet zorgen to blijven. Vooral vroeger word v. dergelijke smaadschriften veel
gebruik gemaakt.
Libel, Zie Luchtbelbuis.
Libellen, Zie Waterjuffers.
Libelt (KARL), een Poolsch wijsgeor en
staatsman, gob. 8 Apr. 1807 to Posen, studeerde to Berlijn in d. letteren, wiskunde on
wijsbegeerte, promoveerde in 1829 on begat
zich n. Parijs ; in 1830 nam hij dienst bij d.
artillerie on hij hielp doze stad tot 't laatste toe
verdedigen. Vervolgens in Posen teruggekeerd, wijdde hij zich eerst a. d. landbouw
on redigeerde hij verschill. tUdschriften. In 1845
ward hij in d. nieuwe Poolsche centraalrevolutionnaire commissie on in 1846 in d.
nationals regeering gekozen, die haar zetel to
Krakau had. Spoedig daarop gevangen genomen on tot een 20-jarige gevangenisstraf veroordeeld, word hem reeds in 1848 genade geschonken ; daarna ondersteunde hij d. nationals
pogingen der Slaven ; hij was korten tijd lid v.
't Frankforter Parlement on zat ook in 't
Pruisische Huis v. Afgevaardigden (met een
tusschenpoos v. 3 jaar tot 1873). LIBELT schreef
(in d. Poolsche taal) vele werken over d.
philosophic v. 't schoone, over morphologie
en wiskunde, die zich onderscheiden door
groote helderheid on een fraaien stip on getuigen v. zijn uitgebreide kennis on zijn scherpzinnige redeneertrant; wij noemen ervan:
„Wiskunde voor gymnasia" (1844, 2 dln),
„Wtjsbegeorte en Critiek" (1845—'53, 5 din),
„d. Maagd v. Orleans" (1847), in d. gevangenis
geschreven. Hij overl. 2 Juni 1875 to Bredow
(bij Gnesen). Zijn gezamenlijke philosophische
werken verschenen in 6 din onder d. titel
„Dziela" (Posen 1875), zijn kleinere geschriften
eveneens in 6 din (Posen 1849—'51).
Liber was oorspronkelijk d. naam v. een
oud-Italiaansche godheid, a. wie d. beplanting
on bevruchting toegewild waren ; vervolgens
was Liber bij d. Romeinen eon der bijnamen
v. Bacchus. Hij word gemeenschappelijk vereerd met Ceres on met Libera, welke laatste
men Of voor Ariadne Of voor Semele Of wel
voor Persephone moat houden. Hun feestdag
viol to Rome in op 17 Maart ; hun feest heette
Liberalia. Op dien dag ontvingen d. oudste
jongelingen d. mannelijke toga, welke plechtigheid door d. praetor urbanus met een offer
plechtig op 't Capitool word voltrokken. Een
bekend spreekwoord bij d. Romeinen was:
Sine Cerere et Libero frigit Venus, d. i. zonder
Ceres en Bacchus (zonder brood en wijn) verk oelt d. liefde.
Liberaal (Lat. liberalis, v. liber, vrij), een
woord, dat gebezigd wordt om eon richting a.
to duiden, die tegenover d. geest v. teruggang
of v. onverzettelijk vasthouden a. bestaande
begrippen on toestanden staat. Op elk gebied
v. wetenschap on kunst, in elk bedrijf vindt
men doze tegenstelling v. conservatief on
liberaal terug, doch gewoonlijk bezigt men
bedoelde woorden bij uitnemendheid als partijLenaming in zaken v. kerk en staat. d. Betee-
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kenis v. 't woord liberaal is intusschen zeer betrekkelijk. 't Zelfde begrip, dat in zeker tijdvak
of onder zekere orde v. zaken liberaal mocht
heeten, kan in andere tijden on onder andere
omstandigheden eon conservatief of reactionnair begrip geworden zijn. Door doze betrekkelijkheid v. beteekeniS kan men dus ook wel
spreken v. eon liberaal autocraat, een liberalen
monarchaal of eon liberaal aristocraat. Liberaliteit is, gelijk conservatism°, meer een
eigenschap v. d. geest, eon trek v. 't karakter
dan eon bepaald stelsel. Vandaar is 't niet
wel mogelijk, er eon juiste definitie v. to
geven. Men drukt d. richting misschien 't best
uit door to zeggen, dat d. mensch, die d. minste
vooroordeelen heeft, d. ruimsten geest on 't
helderst verstand, d. meest liberale is, welke
overigens zijn meeningen over een of ander
punt mogen wezen, ter wijl men in 't algemeen
dit als een ken merkenden trek v. 't liberalisme
kan aangeven, dat 't in beginsel d. minst
mogelijke beperking v. natuurlijke on wettelijke bevoegdheden voorstaat.
In onze taal bezigt men veelal d. woorden
vrijzinnig, mild, vrijgevig, om 't begrip liberaal
a. to duiden anderen spreken v. onbekrompen.

Als staatkundigen partijnaam vindt men 't
woord liberaal 't eerst gebezigd in Spanje, on
wel als tegenstelling v. serviel, slaafsch, lijdzaam, onderworpen.
afgeleid v. bovenstaand
Liberalisme,
woord, is wat een vrijen mensch toekomt;
waarom men dan ook vrije, a. een vrijen
burger passende bezigheden, kunston, diensten
(operae, artes liberale.$), die niet om loon, maar
hoogstens om eon eervolle schadeloosstelling
(honorarium) verricht worden, on vrije eervolle
gevoelens met d. naam liberaal onderscheidt.
Daartegenover staat 't dienstplichtige, dat voor
anderen on als ter voldoening v. d. noodzakelijke levensbehoeften gedaan wordt, waarbij
men zich veelal, onbekommerd over 't zedelijk
goede, als enkel middel tot vreemde doeleinden
leant of daartoe gedwongen is In d. vroegere
tijdperken v. 't Leven der volken word doze
tegenstelling stoffelijk opgevat ; 't waren toen
d. bedrijven der menschen zelf, die 't onderscheid bepaalden, on niet d. geest, waarnaar
of waarmee zij beoefend werden ; een echt
vr#e was in dozen maatschappelijken toestand
slechts hij, die voor geen anderen of in 't goheel niet noodig had to arbeiden. 't Vivre noblement der Franschen on Spanjaarden, dat, in
drie geslachten volgehouden, als een be wijs
v. adel gold, bestaat nog in Engeland, waar
't het recht geeft 't woord „Esquire" achter
iemands naam to voegen. Maar in d. arbeid
zel f zoekt d. ijdelheid der menschen onderscheidingen. d. Geringe on vaak onzindelijke
handwerkslieden worden of werden buiten d.
omgang der meer deftige standen gesloten,
evenals d. parias in Indi6; d. eene klasse der
beroepen en bedrijven verheft zich boven d.
andere on niet zelden genieten zij, die 't minst
nuttig zijn voor 't algemeen, d. meeste ear.
Dit is in strijd met d. beginselen der ware
humaniteit. d. Wezenlijke vrijheid bestaat
niet in een volstrekte onaf hankelijkheid v.
anderen, is goon ongebondenheid, geen willekeur om to doen en to laten, wat men verkiest, maar eon onaf hankelijkheid v. geest,
een kracht v. zelf beheersching, v. gehoorzaam heid a. zeden- on staatswet. 't Ware liberalisme
bestaat hierin, dat men waarheid, recht en
plicht hooger stelt dan alle uitwendige go ederen; 't servilisme offert dit alles op uit
zwakheid jegens een uitwendig of valsch gozag, of om enkel stoffelijk voordeel. Naar ware
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vrijheid te streven is d. plicht v. ieder mensch
en op vrijzinnige grondstellingen moat zoowel
staatkundig als 't godsdienstig leven der menschen berusten. d. Vorm dier instellingen kan
voorzeker verschillen, al naar gelang v. d. geesteltjke ontwikkeling der volken dit meebrengt.
Libertador
(Lat.) of
Liberator
Opaansch) is in d. geschiedenis d. bijnaam v.
meer dan een vrijheidsheld, o. a. v. Simon
Bolivar (zie dat art.), en beteekent bevrijder.
Liberia, een Neger-vrijstaat a. d. WestAfrikaansche Peperkust (Opper-Guinea); zij
strekt zich uit v. d. Mannarivier (t. N.-W. v.
kaap Mount) tot d. Rio San Pedro (t. 0.
v. kaap Palmas), terwijl d. grenzen landwaarts in niet juist bepaald zijn. Liberia omvat d. landschappen Tepwa, Montserrado,
Bassa, Sinou en Maryland, te zamen omstr.
677 vk. mijlen met een bevolking v. 1 068 000
zielen, waaronder 18 000 beschaafde negers. d.
Vlakke kust wordt door 8-20 KM. breede
moerassen bedekt, waarin mangrove bosschen
wortelen; daarachter rijst 't land langzaam
tot 't Kong. d. Talrijke rivieren lijden dikwijls
a. stroomversnellingen en zijn a. d. monden
verstopt. d. Bodem is vruchtbaar en brengt
alle mogelijke tropische producten voort. d.
Voorn. artikelen v. uitvoer zijn: palmolie,
kokosnoten, koffie, arrowroot, verfhout, suiker, gember en ivoor. d. Stichting v. Liberia
had plaats in 1822, door d. in 1816 opgerichte
Noord-Amerikaansche Kolonie-maatschappij,
die d. negers uit d. Vereen.-Staten n. Afrika
wilde laten verhuizen en in d. nabijheid v.
kaap Mosurado een kolonie stichtte, welke
naar president Monroe Monrovia werd genoemd. In 't jaar 1847 verklaarde daze kolonie
zich tot een vrijstaat, terwijl ze haar staatsregeling en grondwet op d. leest v. die der
Noord-Amerikaansche Unie schoeide. Liberia
is na dien tijd aanmerkelijk vergroot en voortdurend komen er zich nieuwe bewoners, voornamelijk uit Amerika, vestigen; 't heeft echter niet voldaan a. d. verwachtingen, die men
aanvankelijk v. d. nieuwen staat koesterde.
't Wordt thans verdeeld in 4 graafs.: Montserrado, Grand 13assa, Sinou en Maryland. d.
Hoofdstad is Monrovia. Zie Oberldnder, „WestAfrika" (1874), Buttikoffer, „Mededeelingen
over Liberia" (Amsterd. 1884), en Bourzeix,
„La republique de Liberia" (Parijs 1887).
Libertad, een departement a. d. kust v.
d. Z.-Amerikaanschen vrijstaat Peru, telt op
512 vk. mijlen 147 550 inw., die zich met landbouw en 't vlechten v. strooien hoeden bezighouden. d. Hoofdstad is Trujillo.
L ibertas, d. Vrijheid, werd eertijds te
Rome als een godin vereerd en had hier een
bijzonderen tempel op d. Aventijnschen heuvel, die gesticht was door d. vader v. Tiberius
Sempronius Gracchus. Zij werd afgebeeld in
een wit gewaad met een muts op 't hoofd,
waarom ook d. vrijgelaten slavers een muts
droegen, ten teeken hunner verkregen vrijheid.
Ook d. Grieken vereerden een godin der vrijheid onder d. naam Eleutheria.
_Liberte, egalite, fraternite, „vrijheid,
gelijkheid, broederschap", was d. leus der heethoofden in d. Fransche revolutie.
L ibertijn. Met dit woord duidt men een
to ver gedreven begrip V. vrijheid aan: losbandig, uitgelaten, in 't staatkundige en
godsdienstige een vrijgeest of vrijdenker.
Libertinage is teugelloosheid, vrijbuiterij, libertineeren uitspatten, een liederlijk leven leiden.
Onder d. naam libertijnen zijn in d. kerkelijke geschiedenis die tegenstanders v. Calvijn
bekend, tegen wie hij schreef „Instruct°
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adversus fanaticam et furiosam sectam Libortinorum". Waarschijnlijk waren zij uit Vlaanderen of komstig; a. hun hoofd stonden Anto.
nius Pockesius, Gerardus Ruffus en Quintinus,
terwijl zij begunstigd werden door Margaretha,
koningin v. Navarre. Hun gevoelens kwamen
volgens hun zooeven genoemden bestrijder
hierop neer, dat God alles onmiddellijk (ook
in • 's menschen hart) werkt, waardoor alle
zedelijke toerekening vervalt, on dat d. godsdienst bestaat in een geestelijke vereeniging
met 't Opperwezen, waarbij zij, die haar verkregen hebben, vrij naar hun lusten en begeerten leven mogen; waarvan dan ook velen
hunner een zeer zedeloos gebruik maakten.
Liberum arbitrium beteekent vrije wil,
vrije keus v. handelen. Liberum veto, 't vrije
recht v. verbod.
Libet (Lat.), 't lust, 't behaagt (mij, u,
hem enz.). Libitum of lubitum, 't believen
Ad libitum?, of pro libito, naar welgevallen.
Libetheniet is een in kleine rhombische
kristallen kristalliseerend, groen mineraal,
dat zoo hard is als vloeispaath, 't soort. gew.
3,6 heeft on beschouwd wordt als een basisch
koperphosphaat, Cu 3 (PO4)2 + Cu(OH)2.'t Komt
o. a. voor in Loanda (Afrika) en bij Hirschberg in 't vorstendom Reuss.
Libidibi, Dividivi, d. platte door droging
geheel omgekromde peul v. Caesalpinia Coriaria
W., een Zuid-Amerikaanschen boom, die tot d.
natuurlijke plantenfam. der Vlinderbloemigen
(Papilionaceae) behoort. d. Libidibi, op Curacao
Watapana genaamd, heeft een stark looiend
vermogen on werd vroeger, als Fabae s. Siliquae
Libidibi, in d. geneeskunde aangewend.
Libourne, d. hoofdstad v. een gelijknamig
arrondissement in 't Fransche dep. Gironde,
a. d. monding v. d. Isle in d. Dordogne, is een
station der Orleansbaan, d. zetel v. een gerechtshof, een hydrographische school en een
gemeente-college en telt 16 000 inw. Men heeft
er wijnbouw, fabricage v. wollen stoffen,
touwslagertj, ijzergieterij en aanzienlijken handel in wijn, graan, meel, vee en brandewijn.
Tot Libourne kunnen ook schepen v. 300 ton
d. rivier opvaren. d. Kustscheepvaart (n.Bordeaux) is belangrijk. In 1884 liepen er 1875
schepen met 46 336 t. uit.
Libratien der Maan. 't Is bekend, dat
d. maan bestendig dezelfde zijde v. haar
oppervlakte naar d. aarde gekeerd heeft. Voor
die helft der maan alleen is dus ook onze
aarde zichtbaar, terwijl haar andere helft
evenzeer a. 't gezicht v. d. bewoners der
aarde onttrokken blijft als ook daar d. aardbol
nimmer kan worden gezien. Doch 't is niet
in d. allerstrengsten zin waar, dat juist d.
eene helft der maanoppervlakte voor d. aarde
zichtbaar zou zijn en nauwkeurig d. andere
helft steeds onzichtbaar blijven, zoodat d.
grenslijn v. zichtbaarheid en niet-zichtbaarheid een altijd door dezelfde punten der maanoppervlakte loopende groote cirkel v. d. bol
der maan zijn zou. Immers 3 1 7 v. d. oppervlakte der maan onttrekt zich nimmer a. 't
gezicht der aarde, 3/7 blijft bestendig voor d.
aarde onzichtbaar en 't overige ligt, ten
gevolge v. verschill. oorzaken, nu a. d. eene,
dan a. d. andere zijde v. d. grenslijn, die d.
naar ons toegekeerde v. d. v. ons afgewende
zijde der maanoppervlakte scheidt. Dit verschijnsel noemt men libratie der maan (v.
't Lat. Libra, weegschaal). Vooreerst staat d.
maan met betrekking tot d. ecliptica niet
altijd even hoog a. d. hemel; d. volle maan,
die in 't midden v. d. winter hoog nabij 't
toppunt staat, verheft zich in 't midden v.
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d. zomer niet ver boven d. horizon. Blijkbaar
moat in 't eerste geval eon smalle strook om
d. noordpool der maan zich a.'t oog des waarnemers onttrekken on een even groote om
haar zuidpool zichtbaar worden en een plek
op d. maan, die bij haar stand in d. ecliptica
juist haar middelpunt schijnt in te nemen,
zal schijnbaar hooger of noordelUker staan.
Bij een lagen stand der maan, bp. in 't
midden v. d. zomer, heeft 't omgekeerde plaats ;
onder a. d. maan of nabU haar zuidpool onttrekt zich een strook a. ons gezicht en v.
boven of a. haar noordzjjde krijgen wij eon
even breede strook te zien. Dit verschijnsel,
dat nog eenige wijziging ondergaat, doordien
d. as der maan niet loodrecht op hare baan
staat, maar daarop omtrent 1 , /2° helt, noemt
men d. libratie in breedte. Ten tweede vertoonen zich d. vlekken der maan nu eens meer
rechts dan weder meer links op haar oppervlakte. Men noemt dit d. libratie in lengte.
Zij ontstaat hieruit, dat d. maan zich met
een eenparige snelheid om haar as wentelt,
terwijl zij met een onregelmatige snelheid in
haar elliptische loopbaan voortgaat. d. Maan
besteedt wel denzelfden tUd tot haar aswenteling als tot haar omloop om d. aarde, maar
d. afgelegde gedeelten dier beide wentelingen
zijn niet rechtstreeks evenredig met d. verloopen tijden. Als bijy. d. maan een vierde
gedeelte v. haar omloop om d. aarde heeft
afgelegd, is haar aswenteling juist ook niet
voor volbracht, maar iets meer of iets
minder. Vandaar dat, uit een bepaald punt
der aarde gezien, een bepaalde vlek der maan
nu eens meer nabij haar west- (voor ons
rechter-), dan weer meer nabij haar oast(voor ons linker-) zijde staan moat. Ten derde
ziet men d. maan op verschill. plaatsen v.
d. oppervlakte der aarde ook uit eenigszins
verschill. oogpunten. Een punt, dat zich voor
een plaats op aarde in 't middelpunt der
mlanschijf projecteert, zal zich een weinig
uit dit middelpunt verwijderen ten gevolge
v. d. draaiing der aarde om haar as. Men
noemt dit verschijnsel d. parallactische of
dagelijksche libratie.
Libretto (Ital. verkleinw. v. libro, boek),
meerv. libretti, beteekent boekje, inzonderheid

een tekstboek bij een opera of zangstuk.
Libri Carrucci della, Sommaia

(GULL.

graaf), geb.
te Florence 2 Jan. 1803, werd hoogl. in d.

LAUME BRUTUS ICILIUS TIMOLEON,

wiskunde te Pisa, maar moest in 1831 om
politieke redenen n. Frankrijk vluchten, waar
hij in Arago een beschermer vond en tot
lid der Academie en tot hoogl. a. d. Sorbonne benoemd werd. Later werd hij inspecteur v. 't openbaar onderwijs en v. d. boekerijen v. d. staat, in welke betrekking hij wegens
't ontvreemden v. boeken en handschriften
uit d. openbare bibliotheken tot een tuchthuisstraf v. 10 jaar veroordeeld werd (1850).
Hij overl. 28 Sept. 1869 te Fiesole in Italie en
schreef o. a. „Histoire des sciences mathematiques en Italie" (4 dln, 2e dr. 1865).
Libye is d. oudste naam v. Afrika, welke
reeds bij Homerus voorkomt. Men verstond
er nu eens in engeren zin 't noordelijkst gedeelte and©r (v. Egypte tot 't Atlasgebergte),
dan wader in uitgestrekter beteekenis 't goheele werelddeel, voor zoover dit bekend was.
In latere tijden werd d. naam Libye alleen
toegekend a. een landstreek tuss. Getulie en
Egypte, welke in drie deelen verdeeld werd:
Libya exterior, dat d. landschappen Cyrenaica
en Marmarica bevatte, Libya interior ten Z.
v. 't voorg. en Libya Iliareotis, tuss. Egypte
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en d. beide Syrten. — d. Libysche woestijn
is een andere naam voor d. Oostelijke Sahara.
Licent (v. 't Lat. licere, veroorloven) beteekent in 't algemeen d. vergunning v. een
regent a. zijn onderdanen, ter verrichting v.

't een of ander, waarvoor d. laatsten dan een
zekere belasting betalen, die men 14 uitnemendheid Licent noemt; zulk een belasting
werd o. a. betaald voor d. vergunning v. d.
in- of doorvoer v. vreemde waren enz.
In onze geschiedenis vindt men dikwerf
gewag gemaakt v. convooijen en licenten, ook wel
gelei- en verlofgelden genaamd. In ,Oct. 1572
begon men in Zeeland — een voorbeeld, dat
in April 1573 door Holland werd gevolgd —
verlofgelden te heffen op waren, die in plaatsen, d. prins v. Oranje toegedaan, gekocht
zijnde, naar vijandelijke plaatsen werden vervoerd, „voor vrijdom v. koophandel op vijandelijken bodem' , zegt Hooft („Geschied. VIII",
329). Geleigelden werden geheven, wanneer
koopvaard(jschepen door oorlogsbodems werden beschermd. Hooft zegt, dat 't „tollen
waren, die men voor krijgsgeley te waater
betaalt".
Reeds vOOr 1572 werden die gelei- en verlofgelden door sommige steden geheven om in
bijzondere behoeften te voorzien. Zoo besloten
in d. 15e eeuw, onder graaf Willem VI, eenige
steden schepen tegen d. zeeroovers bijeen te
brengen en voorzagen zij in die onkosten
door een belasting to heffen „op alle scepinge
en goeden v. der zee". En in 1416 kreeg
Amsterdam verlof om belasting to heffen v.
alle schepen en waren, „die uit zee kwamen,
of over zee zouden gevoerd worden". Algemean is echter d. heffing eerst geworden ten
gevolge v. 't plakkaat v. d. 5en Mei 1574,
waarbij een geheel tarief v. in-, uit- en door-

voer, zooals wij zeggen, werd vastgesteld, wat
meermalen gewijzigd, soms ook tijdelijk buiten
working gesteld ward.
Tijdens d. blokkade v. Engeland door 't
continentaal stelsel verkocht 't Fransche gouvernement licenten a. schepen, die, daardoor
gedekt, verboden goederen mochten in- en
uitvoeren. Daze licenten waren dus eigenlijk
brieven v. verlof om te smokkelen met voorkennis der regeering. 't Waren privilegien, a.
begunstigde personen verleend, die aanleiding
gaven tot grove misbruiken on grove winsten. d. Licenten moesten, volgens 't voorgeven
v. 't gouvernement, dienen tot handhaving
der zoogen. handelsbalans. d. Tolbeambten
kregen last om toe to zien, dat meer a.
Fransche waren werd uitgevoerd (en daaronder
altijd een bepaalde hoeveelheid zijden stofren)
dan a. uitheemsche waren ingevoerd werd.
Daar echter 't stelsel v. verbod en bescherming toen ter tijd in Engeland niet minder
dan in Frankrijk gehuldigd werd en d. zijden
stollen en andere uitheemsche waren niet, of
niet dan met verlies, daar konden ingevoerd
worden, bleef d. schipper niet anders to doen
over, dan ztjn lading over boord to werden.
Dit gaf weder aanleiding tot een nieuwe misleiding. Om met daze soort v. handel winst
to doen, moesten d. in 't water geworpen
waren weinig waarde hebben; men liet dus
te Lyon zeer slechte stof fabriceeren, die dan
door sterk gommen glans on gewicht verkreeg. d. Factuur werd opgemaakt naar d.
schijnbare waarde en daarop werden 't certificaat v. oorsprong, d. legalisatie der onderteekeningen, benevens d. andere formaliteiten
on eindelijk d. acte v. uitklaring verkregen.
Op daze wijze kon men ertoe geraken voor
2 of 300 000 francs a. Engelsche goederen in
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to voeren, in ruil voor 50 000 francs Fransche
goederen, die vernietigd werden. d. Verzender
had daarbij geen schade, maar d. massa der
verbruikers verloor daardoor d. 50 000 francs
a. goederen, die niemand v. nut waren en die
zij voldoen moest met d. meerdere waarde,
in ruil ontvangen v. 't monopolie. d. Balans
was voordeelig volgens d. registers der tolkantoren, doch in d. werkelijkheid zeer nadeelig.
Er werden ook licenten uitgegeven voor d.
transatlantischen handel, onder voorwendsel,
bij d. duurte v. 't brood, rijst in to voeren.
Doch deze licenten waren minder gezocht en
ook niet zoo winstgevend. d. Verzenders
handelden hierbij evenals boven en maakten
een balans met zijden stollen en andere waren.
Engeland begon in Nov. 1808 licenten uit to
geven a. schepen v. alle nation, behalva a.
Fransche, die voor een jaar geldig waren,
onder boding graan in to voeren; in 1809
word er d. voorwaarde bijgevoegd tot verplichten uitvoer v. Engelsche koloniale wareri
on fabrieksgoederen. 2 Sept. 1810 ving Engeland aan licenten to geven a. niet-Fransch$
schepen, v. Fransche verlof brieven voorzien,
op voorwaarde, voor een derde hunner lading
Engelsche goederen uit to voeren, waarvoor
zij dan een derde a. Fransche goederen mochten invoeren. Rusland gaf in 1811 on Zweden
in 1812 licenten voor d. handel met Engeland af.
Licentia (Lat.), verlof, vrijheid. Licentia
concionandi, 't verlof, d. bevoegdheid to prediken; licentia docendi, d. bevoegdheid to
onderwijzen; licentia poetica, een dichterlijke
vrijheid; cum licentia superiorum , met verlof
der overheid. — Licentiaat is een titel, die
vroeger a. een universiteit ward toegekend a.
iemand, die zich door een examen d. bevoegdheid had vorworven doctor to worden. Hij
hield 't midden tuss. d. graad v. candidaat
of baccalaureus en magister of doctor. Hier
en daar bestaat d. titel nog a. hoogescholen
Ook ward iemand licentiaat genoemd, als hij
zich door een examen d. vrijheid had verworven academische voorlezingen to houden.
Licet (Lat.), 't is geoorloofd, 't staat vrij.
Mihi licet, 't is mij vergund. Per me licet, mijnentwege moge 't geschieden. — Een veel gebezigde
Lat. uitdrukking is ook: Quod licet Novi non
licet bovi, d. i. Wat a. Jupiter vrijstaat is
daarom nog a. geen os geoorloofd, m. a. w.:
Onnoozele vriend, dat is geheel jets anders!
Lichaam (Een) is in meetkundigen zin
elk naar alle zijden begrensd deal der ruimte.
In physischen zin worden d. lichamen verdeeld
in georganiseerde of bewerktuigde (planten en
dieren) en in onbewerktuigde (delfstoffen,
voorwerpen v. kunst).
Lichenine (06 H10 O.) is een a. 't. amylum
verwante stof, die in vele mossoorten, vooral
in IJslandsche mos, voorkomt. Ztj is kleurloos,
geeft, met water gekookt, een gelei, is onoplosbaar in alcohol en aether en wordt door
jodium bruin gekleurd. Door koken met zuren
verandert ztj in suiker.
_Lichnowsky, een vorstelijke familie, die
haar goederen in Pruisisch- en OostenrijkschSilezie heeft on haar naam v. 't slot Lichen
in Bohemen afleidt; zij word in 1202 in d.
vrijheerlijken stand, in 1721 in d. Boheemschen
en in 1727 in d. Rijks-gravenstand verheven.
In 1740 ging ook door huwelijk 't bezit en
d. naam v. 't uitgestorven gravengeslacht v.
Werdenberg op 't huis Lichnowsky over. In
1861 ward door d. koning v. Pruisen a. 't
toenmalige hoofd v. 't geslacht d. titel „Doorluchtige" toegekend. Van deze familie noemen
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d. twee volgende laden: vorst xDUARD
MARIA LICHNOWSKI, geb. 19 Sept. 1789, gest.
1 Jan. 1845 to Miinchen, hij schreef een onvoltooid gebleven „Geschichte des Houses Habsburg" (8 din, Weenen 1836—'44). Zijn zoon,
vorst FELIX MARIA VINCENZ ANDREAS LICHNOWSKY, geb. 5 Apr. 1814, diende tot 1838 in
't Pruisische lager, ging daarop n. Spanje,
waar hij brigade-generaal on generaal-adjudant
v. d. pretendent Don Carlos word; in 1841
gaf hij door ztjn „Erinnerungen aus den
Jahren 1837—'39" (2 dln, Frankfort 1841) aanleiding tot een duel met d. brooder v. d.
generaal Montenegro, waarbij hij zwaar gewond word ; in 1842 deed hij een reis n. Portugal, waarvan zijn work „Portugal" (Mainz
1843) d. vrucht was, en hij ward op zijn terugkeer door Spanje als voormalig Carlistenofflcier slechts door zijn gevangenneming voor
d. woede v. 't yolk bewaard. Door d. regeering weer op vrije voeren gesteld, ging hij
naar zijn goederen in Silezie, waar hij zich
voor doze prov. verdienstelijk maakte. Als
medelid v. 't Frankforter parlement behoorde
hij tot d. rechterztjde on onderscheidde hij zich
als een hoogbegaafd redenaar. Bij d. Frankforter opstand v. 18 Sept. 1848 word hij met
generaal Auerswald op d. Bornheimer Heide
door 't gepeupel doodelijk verwond, waarna
hij d. volgenden dag overl. Zie Kostlin, „Auerswald and Lichnowsky" (Tubingen 1853).
Licht. Van d. ons omringende buitenwereld
verkrijgen wij voornamelijk kennis door 't
gezichtsorgaan, waarmee wij d. lichamen zien.
Hiertoe is noodig d. aanwezigheid v. licht,
omdat wij in d. duisternis d. lichamen, v. wier
aanwezigheid ons gevoel ons overtuigt, niet
zien kunnen. In dit opzicht onderscheiden wij
d. lichamen in twee klassen. Die v. d. eene
zijn steeds met wat wij licht noemen verbonden; zij ztjn door zichzelf niet alleen zichtbaar, maar kunnen ook door hun aanwezigheid andere lichamen zichtbaar maken; men
noemt ze lichtgevende lichamen en er behooren d. zon, d. sterren en d. gloeiende en brandende lichamen toe. d. Lichtgevende lichamen
onderscheiden wij naar d. helderheid, die hun
licht in ons oog teweegbrengt, en naar d.
kleur v. hun licht. d. Lichamen der tweeds
klasse zijn niet uit zich zelf zichtbaar; men
noemt ze donkere lichamen; ze worden zichtbaar, ja zelfs lichtgevend, wanneer ze v. een
zelflichtend lichaam licht ontvangen en dan
onderscheiden wij bij hen ook verschill. Braden v. helderheid en verschill. kleuren. Laten
zij 't licht door, dan noemt men ze doorschijnend, en, zijn zij zoodanig, dat men dddr hen
ook andere lichamen zien kan, dan heeten zij
doorzichtig. d. Astronomic leert ons, dat d. planeten en d. maan donkere lichamen zijn, die
door inwerking v. d. zon in staat geraken zelf
weer andere voorwerpen zichtbaar to maken.
Houden wij een scherm tuss. een lichtbron on
een wit blad papier, dan wordt a. dit laatste
't licht onttrokken on wordt 't beschaduwd,
maar niet lichtgevend. d. Vorm v. d. schaduw
bangt af v. d. gedaante v. 't schaduwgevende
lichaam. Is dit zeer groot t. o. v. d. lichtbron,
dan wordt d. grens v. d. schaduw bepaald
door rechte lijnen, die wij v. d. lichtbron uit
longs d. grens v. 't schaduwgevend lichaam
tot 't witte blad papier kunnen trekken.Wanneer men drie doorboorde metaalschijven zoo
achter elkander plaatst, dat d. drie openingen
in een rechte lijn liggen, kan men door d.
openingen heen een achter deze geplaatste
lichtbron waarnemen. Liggen d. openingen
echter niet in een rechte lijn, dan verhinde-
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ren d. schijven 't zien v. 't licht. Zoo kan
men ook door een rechte buis heenzien,
maar niet door een gebogene.
Laat men d. zon door een willekeurig gevormde opening schijnen en vangt men d.
zonnestralen op een achter d. opening geplaatst scherm op, dan ziet men op 't scherm
niet een heldere vlek v. d. gedaante der
opening, maar een heldere ronde vlek, wier
grootte met d. afstand v. 't scherm tot d.
opening verandert en die 't beeld der zon
blijkt te zijn.
Uit al 't bovenstaande besluit men tot d.
rechtlijnige voortplanting v. 't licht. Heeft
't voor deze voortplanting tijd noodig of ontstaat 't licht op zijn geheele baan op 't zelfde
oogenblik ? Dat d. tijd v. voortplanting slechts
zeer klein kan zijn, leert ons d. ervaring. Da,*
't licht der vaste sterren tijd voor d. voort
planting noodig heeft, leert 't in 1727 door
Bradley 't eerst waargenomen verschijnsel
der aberratie. In kilometers vond men uit
dit verschijnsel voor d. snelheid v. 't licht
304 720 per seconde. Ook uit d. waarnemingen,
die Olaf Romer v. 1670 tot '76 te Parijs
omtrent d. verduistering der Jupitermanen
deed, is d. snelheid v. 't licht bepaald. Romer
vond bijna d. zelfde waarde, die later uit d.
aberratie afgeleid ward. Dat ook 't licht v.
aardsche lichtbronnen zich met dezelfde snelheid voortplant als dat v. vaste sterren en
planeten, hebben in d. 19e eeuw d. proeven
v. Fizeau, Cornu, Foucault en Michelson getoond, a. wie 't gelukt is d. snelheid v. 't
licht op aarde to meten. Fizeau vond voor
deze snelheid rnim 313 274 KM. per sec., Cornu
298 500 KM., Foucault 298 000 KM. en Michel.
son 299 920 KM. per sec.
Omtrent 't licht vermelden wij verder nog
d. volgende wetten, die met d. rechtlijnige
voortplanting in verband staan:
1°. d. wet der terugkaatsing, die reeds a. d.
Ouden bekend was.
2°. d. wet der breking, reeds door Snellius
en Descartes opgesteld.
3°. d. wet der dispersie, volgens welke er
soorten v. lichtstralen zijn, die zich onderscheiden door hun brekingsindex en door hun
inwerking op 't netvlies (kleuren).
40. d. wet der sommatie v. lichthoeveelheden, die een vlakteelement v. verscheidene
lichtbronnen ontvangt.
5°. d. wet, dat d. lichtintensiteit omgekeerd
evenredig is met 't vierkant v. d. afstand tot
d. lichtbron.
Maakt men, om een schaduw to krijgen,
een lichtbron al kleiner en kleiner en herleidt men haar tot een enkel punt, dan vertoonen zich verschijnselen, welke met d. wet
der rechtlijnige voortplanting eenigszins in
strijd zijn. d. Schaduw is dan niet nauwkeurig begrensd door d. 't lichaam rakende
stralen; men ziet nl. in plaats v. een plotselingen overgang v. licht tot duisternis verscheidene maxima en minima v. helderheid,
die buiten d. meetkundige schaduw dichtbij
en evenwijdig a. haar grens verloopen, en
binnen d. meetkundige schaduw een snel en
doorloopend afnemen der helderheid. Maakt
men ook d. grootte v. 't ondoorzichtige lichaam
kleiner en kleiner, dan verandert zich 't verschijnsel zoodanig, dat v. d. wet der rechtlijnige voortplanting niets overblijft. d. Toepassing der grondwetten Y. d. leer v. 't licht
bij 't vervaardigen v. microscopen en kijkers
heeft d. constructie dezer instrumenten tot
een hoogen graad v. volkomenheid gebracht.
Men kan echter 't verschijnsel der kringen
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niet door deze wetten verklaren. Men kan uit
d. brekingswet d. regenboog berekenen, maar
doze wet geeft geen rekenschap v. 't bestaan
der talrijke bogen, die nog a. d. binnenztjde
en a. d. buitenzijde v. d. eigenlijken regenboog
waargenomen worden. Ten einde deze niet
door d. bovengenoemde wetten te verklaren
verschijnselen duidelijk te maken moet men
zijn toevlucht nemen tot 't zoogen. beginsel v.
Huyghens. Dit beginsel komt neer op 't
volgende. Men denke zich een lichtgevend
punt. Dit wekt in d. aether, die 't heelal volgens hypothese vult, trillingen op, die eigenlijk 't licht uitmaken en zich met d. vermelde
snelheid voortplanten. Na verloop v. eenigen
tijd zijn alle aetherdeeltjes, die liggen op een
bol met 't lichtend punt tot middelpunt en
met een straal, welke gelijk is a. 't product
v. d. voortplantingssnelheid en d. verloopen
tijd, in trilling. Doze aetherdeeltjes beschouwt
men nu als nieuwe lichtgevende punten, om
welke bollen met een kleinen straal beschreyen moeten worden. 't Oppervlak, dat deze
kleine bollen omhult, is d. plaats der punten, die to gelijker tijd in trilling zijn en
om welke men weer kleine bollen beschrijft.
Denkt men zich aldus d. voortplanting
v. 't licht, dan verkrijgt men niet d. voortplanting v. lichtstralen, maar die v. golfoppervlakken (gollfronten), d. w. z. oppervlakken,
wier aetherdeeltjes to gelijker tijd in trilling
zijn en beschouwd worden als middelpunten
v. trilling. Men moet dan ook spreken v. terugkaatsing en breking v. golffronten. Met deze
golfoppervlakken staan echter d. lichtstralen
in een bepatild verband. Om dit verband eenigszins duidelijk to maken denke men zich een
zeer klein stukje v. een lichtstraal, dat wij
een element v. d. lichtstraal zullen noemen.
Zoo'n element is nu 't lijntje, getrokken v.
't middelpunt v. een elementaire golf naar
't punt, waarin 't omhullend golffront deze
elementaire golf raakt. Met behulp v. dit beginsel v. Huyghens is d. zoogenaamde buiging
v. 't licht, tot welke d. bovenvermelde, niet
door d. meetk. wetten der rechtlijnige voortplanting v. 't licht to verklaren verschijnselen
moeten gebracht worden, uiteen to zetten. 't
Verschijnsel der interferentie, volgens welke
lichttrillingen elkaar kunnen opheffen, dus
duisternis kunnen veroorzaken, is zonder 't
beginsel v. Huyghens, dus alleen door d. rechtlijnige voortplanting wel to verklaren. Tegenover d. golvings- of undulatie-theorie v. Huyghens staat d. uitzendings- of emissie-theorie
v. Newton. Doze nam aan, dat een lichtgevend
lichaam een fijne stof uitzendt, die zich met
een zeer groote snelheid voortplant, en zijn
theorie was tot 't laatst der 18e eeuw d. algemeen aangenomene, niettegenstaande tal v.
hypothesen mettertijd voor d. verklaring der
verschijnselen nog bovendien moesten aangenomen worden.
Huyghens maakte zijn lichttheorie in 1690
openbaar, maar 't begrip interferentie bleef
hem onbekend. 't Zoogenaamde beginsel v.
Huyghens is een verbinding v. 't beginsel
der omhullende golven (door d. genoemden
geleerde ingevoerd) en 't beginsel der interferentie. d. Wetten der rechtlijnige voort
planting, terugkaatsing en breking werden
door Huyghens uit zijn beginsel afgeleid en
hij beperkte zich daarbtj niet tot isotrope
middenstoffen. Zijn method° is inderdaad onafhankelijk v. d. vorm der elementaire golven
en is ook op optische middenstoffen toe te
passen, in welke d. elementaire golven Diet
d. bolvorm hebben. Zoo kwam hij op 't gebied
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der dubbelbreking, die door Erasmus Bartholinus in 1669 a. kalkspaath ontdekt was. Huy-

13e jaar had zij reeds d. aandacht v. d. koning,
toen nog kroonprins, getrokken en deze zorgde,

ghens berekende volledig 't verschijnsel der
dubbelbreking in kalkspaath en in andere
kristallen en bekrachtigde zijn theorie door
nauwkeurige metingen. Toch bleef zijn onsterfelijk werk een halve eeuw in vergetelheid, omdat niemand a. d. juistheid v. d. door
d. beroemden Newton opgestelde lichttheorie
twijfelde. Huyghens hield d. lichttrillingen
voor longitudinaal, evenals d. geluidstrillingen,
en 't gelukte hem daarom niet 't wezen der
polarisatie te verklaren, die hij bij twee kalkspaathrhomboeders ontdekte. d. Dispersie v. 't
licht, d. ontleding v. 't licht in lichtstralen
v. verschill. kleuren, is door Johannes Markus
(1648) ontdekt en ook door Grimaldi (1665)
waargenomen. d. Waarnemingen en beschouwingen v. Newton hebben echter 't eerst d.
opmerkzaamheid op d. kleur v. 't licht gevestigd. d. Leer v. Huyghens was door 't gezag
v. Newton in d. schadu w gesteld; eerst een
halve eeuw na haar openbaarmaking nam
Euler 't opnieuw voor d. golftheorie op. Hij
was d. eerste, die met nadruk d. periodiciteit
der lichtbeweging leerde en deze met d. beweging v. 't geluid vergeleek. Hij ontdekte
d. afhankelijkheid v. d. kleur v. d. trillingsduur en d. analogie tusschen kleur en toonhoogte. Als d. ontdekker v. 't beginsel der
YOUNG (1773-1829) beinterferentie moet
schouwd worden. Dit beginsel droeg veel bij
tot 't verlaten der emissietheorie en werd
in 't begin der 19de eeuw 't uitgangspunt v.
belangrijke uitbreidingen der wetenschap. Uit
astronomische waarnemingen en 't verschijnsel v. d. aberratie v. 't licht volgt, dat d.
verschill. lichtsoorten zich in d. ledige ruimte
en in d. lucht met bijna dezelfde snelheid
voortplanten. Duidt men door A. en T golflengte en trillingsduur en door v d. snelheid v. voortplanting in d. lucht aan,
dan is z = vT. Ten tijde v. 't eerste werk
v. FRESNEL op 't gebied der optica, ongeveer
1815, waren d. gevolgen, die Young uit zijn
interferentie-beginsel getrokken had, nog
slechts voor een gering deel a. d. ervaring
getoetst. Laplace en Poisson hielden zich daarom ook nog a. d. theorie v. Newton. d. Polarisatieverschijnselen konden in 't stelsel der
golftheorie, dat op d. aanname v. longitudinale trillingen berustte, nog niet verklaard
worden. Young zelf scheen na vergeefsche
proeven om d. verschijnselen der polarisatie
met zijn theorie te verklaren bereid zijn stelsel op te geven en d. overwinning scheen
weer a. d. zijde der emissietheorie, niettegenstaande deze tal v. hypothesen had moeten
invoeren. FRESNEL geraakte echter door d. invoering v. transversale lichttrillingen tot d.
verklaring der polarisatie en daarmee viel 't
gebouw der emissietheorie geheel in.
Volgens d. theorie v. Newton is d. brekingsindex v. een stof d. verhouding v. d. snelheid
v. 't licht in die stof tot d. snelheid v. 't licht
in lucht, volgens d. theorie v. Huyghens is
d. brekingsindex 't omgekeerde dier verhouding. Uit proeven v. Cornu en Foucault omtrent
d. snelheid v. voortplanting v. 't licht is later
gebleken, dat d. opvatting v. Huyghens d.
juiste is. Zie Verdet-Exner „Vorlesungen tither
die Wellentheorie des Lichtes" (1881—'83) en
Wullner „Lehrbuch der Experimentalphysik"
(1883).
Lichtenau (WILHELMINE, gravin v.), d. listige beminde v. koning Frederik Wilhelm II
v. Pruisen, geb. 29 Dec. 1752 to Potsdam,
was d. dochter v. d. muzilrant Enke. Op haar

ervo,datzijngpvoekr.
Voor d. schijn met d. kamerdienaar Rietz gehuwd, benoemde d. koning haar in 1792 (volgensanderen reeds in 1786) tot gravin v. Lichtenau;
hij schonk haar 1/2 mill. thalers en d. goederen,.
waaraan zij haar naam ontleende, en tot zijn
dood toe (1797) bleef d. gravin, die een ongunstigen invloed uitoefende, bij hem in d. gunst.
Toen werd zij ten val gebracht en werden haar
snel verworven vermogen en haar goederen
ingetrokken; na een 3-jarige gevangenschap
huwde zij met d. schouwburgondernemer Holbein, waarvan zij zich echter weer liet scheiden, en in 1811 kreeg zij een gedeelte harer
goederen terug. Zij stierf 9 Juni 1820 te Ben
lijn. Zij gaf zelf haar „Apologie", benevens
briev en a. haar uit (2 dln, 1808).
Lichtenberg, een vorstendom v. ongeveer
10 vk. mijlen grootte op d. linker Rijnoever
a. d. Nahe en Blies, tuss. d. Beierschen Rijnkreits en d. ,Pruisische Rijnprovincie gelegen,
vroeger d. heerlijkheid Baumholder genoemd,
werd ten gevolge v. 't Weener congres in
1816 door Pruisen a. d. hertog v. SaksenCoburg overgegoven, welke 't landje 5 Mrt
1819 tot een vorstendom verhief en 't benoemde naar een ouden Paltsischen burg Lichtenberg. Sedert 1821 werd Lichtenberg door
een landraad gerepresenteerd. d. Julirevolutie
en d. belegeringen in Rijn-Beieren veroorzaakten ook bier sedert 1831 eenige onrust, vooral
in d. stad s. Wendel, zoodat eindelijk Pruisische troepen moesten binnenrukken om d.
orde te herstellen. Hierdoor kreeg d. hertog
v. Saksen-Coburg gelegenheid Lichtenberg
door d. verdragon v. 6 en 26 Juni 1834 met
alle souvereiniteitsrechten weer a. Pruisen
of te staan. d. Overgave geschiedde 15 Aug.
1834; 't volgend jaar werd 't een kreits v.
't district Trier. Als vergoeding betaalde Pruisen d. hertog een jaarlijksche rente v. 80 000

thaler.
Lichtenberg (GEORG CHRISTOPH), beroemd
als geleerd physicus en geestig schrijver, werd
1 Juli 1742 in Oberramstadt bij Darmstadt geb.
Door onvoorzichtigheid v. een dienstmaagd
kreeg hij een zeer vergroeid lichaam. In 1763
ging hij n. d. universiteit te Gottingen, waar
hij ijverig d. sterrenkunde beoefende on in 1770 ,
profeswd.Bijzngureboki
Engeland verheugde hij zich steeds over d.
goede ontvangst ; hij bracht een merkwaardig
physisch apparaat bijeen, dal later a. d.
universiteit geschonken werd, en bracht d.
kennis der electriciteit ook menige schrede
verder. Geen gebied v. verstandelijke workzaamheid was hem vreemd. Zijn satirieke
aanvallen tegen d. verschill. richtingen des tijds
brachten hem in literarischen strijd zoowel
met anderen, als voorn. met Lavater wegens
diens poging Mendelssohn to bekeeren on
wegens d. gelaatkunde. Zij verzoenden zich
echter later. Met Vosz streed hij over d. uitspraak v. 't Grieksch on hij schreef daaromtrent
„Veber die pronunciation der SchOpse des alten
Griechenlands" (1782). Sedert 1778 leverde hij
bijdragen voor d. 7,GOttingschen Almanach",
waarin ook d. eerste gedeelten v. zijn „Ausfilrlichen Erklarung der Hogarthschen Kupferstiche mit Copien derselben von Riepenhausen" verschenen. Met G. Forster gaf hij
't „Gottingsche Magazin der Litteratur and
Wissenschaft" uit. Hij was op 't laatst v.
zijn leven zwaarmoedig on menschenschuw

en overl. 24 Febr. 1779. in 1812, op zijn hon-derdsten geboortedag, werd a. zijn geboorte-
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hula een gedenkteeken opgericht. Een eigenaardige vereeniging v. scherpzinnigheid en
dichterzin gaf zijn geest d. in d. Duitsche
literatuur zeldzame humoristische richting.
Zijn karakter was doorgaans achtbaar en beminnenswaardig. Zijn satirieke en geestige geschriften zijn verzameld in Lichtenberg's „Vermischte Schriften" (9 dln, Gottingen 1800-1806;
8 dln, 1867). Zijn leven beschreef Grisebach,
,die ook uitgaf „Gedanken und Maximen" uit
Lichtenberg's werken (Leipzig 1871). Zie ook
Meyer, „Swift und Lichtenberg" (Berlijn 1886).
Lichtenberg, een dorp in d. Pruis. prov.
Brandenburg, regeeringsdistrict Potsdam, 4 1/,
KM. t. 0. v. Berlijn, telt 22 800 inw. Vele
andere steden en dorpen in Duitschland dragen
mode d. naam Lichtenberg.
Licht en bruin (in d. schilderkunst). leder
kunstenaar weet, dat 't licht beschouwd kan
worden als d. hoofdoorzaak der kleuren, daar
geen voorwerp kleur bezit dan in zooverre
't door licht wordt bestraald. Dat voorwerp,
of dat deel v. eenig voorwerp, dat geheel beroofd is v. 't licht, wordt noodwendig zwart,
welke kleur 't overigens in 't licht moge vertoonen. Daaruit volgt onmiddeliijk, dat d.
sterkte v. 't licht invloed uitoefent op d.
kleur v. een voorworp, wel niet op haren
aard maar op hare meerdere of mindere
intensiteit. 'Rood blijft altijd rood, zoolang er
eenig licht op valt, .maar met elke wijziging
in d. sterkte v. 't licht verandert dit rood en
wordt 't helderder of donkerder.
Doze eenvoudige beginselen zijn v. 't hoogste
gewicht bij d. beschouwing v. 't koloriet, wijl d.
uitwerking v. elk voorwerp in een schilderij
moet gegrond zijn op deze working v. 't licht.
Wij moeten er dus hier nog een oogenblik bij
stilstaan. Voor alles moet d. schilder d. werking v. 't sterke of minder sterke licht op
elke kleur grondig leeren kennen en daarbij bedenken, dat d. sterkte v. 't licht bepaald
wordt door twee oorzaken, namelijk door d.
absolute sterkte v. 't licht zelf en vervolgens
-door d. ligging v. elk deel v. een lichaam met
betrekking tot d. richting, waarin 't licht op
't lichaam valt. d. Verandering der kleuren,
die daardoor wordt veroorzaakt, moot hem,
bij elken graad v. lichtsterkte, volkomen
bekend zijn.
Vervolgens komt 't er voor d. schilder op
aan, d. aard, d. kleur v. 't licht zelf to kennen,
daar 't d. kleur der voorwerpen verandert.
Wanner een schilder in zijn atelier schildert
naar een voorwerp, dat alleen door d. hemel
of door een v. buiten door 't venster invallend daglicht wordt verlicht, dan wordt zulk
, een voorwerp door een ander licht bestraald,
wanneer d. hemel blauw, dan wanneer hij
met witte wolken bedekt is. Reeds 't geel
wordt onder 't licht v. d. blauwen hemel
, eenigszins groen; maar bij eene bewolkte
lucht zijn er nog veel grooter variation op
to merken. Hoogst gewichtig is deze kennis
voor d. schilder ten aanzien v. 't licht, dat
door gekleurde lichamen op dat, 'twelk wordt
geschilderd, teruggeworpen wordt (reflexielichti. Eindelijk is d. invloed v. 't licht op d.
houding en 't effect voor d. schilder een
onderwerp v. studie. Dit is 't meer bepaaldelijk, wat wij onder licht en bruin verstaan
on wat in een onafscheidelijk verband staat
met d. harmonie in een kunstwerk. Zoodra
, d. schilder weet, dat d. sterkte v. 't licht op
, d. kleur een zeer belangrijken invloed uitoefent, zal hij noch d. verscheidenheid, noch
d. harmonie in zijn tafereel zoeken to bevorderen door een aantal verschillend on fraai
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gekleurde voorwerpen daarin to brengen. Hij
weet, dat d. fraaihei4 dier kleur op zich zelf
niets afdoet, ja dat twee of drie op zich zelve
fraaie kleuren, in elkanders nabijheid aangebracht, onbehagelijk, bont, disharmoni6erend
worden kunnen. Er is een hemelsbreed onderscheid tuss.'tgeen gewoonitjk fraaie kleuren en
'tgeon door d. kenners een fraai koloriet genoemd wordt. Dat wordt alleen verkregen door
een zorgvuldige inachtneming on gebruikmaking v. d. invloed, door 't licht op d. kleuren der
voorwerpen uitgeoefend. En hierbij komen
nu d. zoo even aangewezen beginselen to pas:
d. sterkte v. 't licht, d. aard v. 't licht, d.
ligging v. eenig voorwerp of gedeelte v. een
voorwerp met betrekking tot 't licht. Met d.
toepassing v. deze beginselen is 't, dat d.
echte kolorist weet to tooveren. Daardoor
gelukt 't hem d. meest contrasteerende kleuren nevens elkander to plaatsen, zonder dat
daardoor 't oog v. d. aanschouwer eenigszins
beleedigd wordt; integendeel kan dit soms
op zijn tafereel een bij uitstek krachtige on
schoone working doen. d. Eenige voorwaarde
is, dat hij zorgt voor een genoegzaam verschil in d. hoeveelheid licht, dat op voorwerpen valt, welker kleuren anders disharmonMeren zouden, of dat hij gebruik make v. d.
meerdere of mindere intensiteit v. kleur,
welke die voorwerpen of uit zich zelf Of door
hunne verhouding tot 't licht mochten bezitten.
Uit 't gezegde kan genoegzaam worden afgeleid, dat, wanneer men over 't koloriet in
d. kleuren eener schilderij spreekt, men stilzwijgend daaraan verbindt 't denkbeeld licht
en bruin. Hoe vreemd het schijnen moge, toch
is 't zoo : eon voorstelling kan schoon v. effect,
v. licht en bruin, v. kleur zijn, bijna zonder
kleuren. In een ets v. Rembrandt b. v. zien
wij slechts twee kleuren in d. gewonen zin
des woords: wit en zwart. En toch, welk een
rijkdom v. kleur! Alleen is d. rijkdom hier
niet gezocht in d. veelheid v. kleuren, maar
in d. duizenderlei variation, welke een zelfde
kleur ondergaat, naarmate v. d. sterkte v. 't
licht, waarin zij deelt, naarmate v. d. aard
v. dat licht, naarmate v. d. invloed, dien zij
ondergaat door d. terugkaatsing v. 't licht
door andere verlichte voorwerpen.
Vooral Rembrandt was ten opzichte v. 't
licht on bruin in zijn schilderijen eenig en
dit deel der kunst is onder zijn meesterhand
een element v. schoonheid geworden, dat opweegt tegen d. diepte der gedachte of d. adel
en d. zuiverheid der vormen bij andere groote
kunstenaars. Ook onder d. landschapschilders
der oude Hollandsche school zijn er velen,
die met een buitengewoon groot talent voor
licht on bruin waren bedeeld en die vooral
v. d. betrekkelijke sterkte v. 't licht (zonlicht,
wolken, schaduwen enz.) uitmuntend part
wisten to trekken. Wij noemen hier alleen
Hobbema on Ruysdael. Eindelijk moeten wij
nog met een enkel woord gewagen v. een
omstandigheid, die d. meesters v. d. Hollandsche , meer dan die v. elke andere school heeft
gediend om a. 't licht en bruin in hunne
tafereelen eene bijzondere kracht en eene eigenaardige bekoorlijkheid bij to zetten. 't Is d.
nevelachtige, met dampen (die 't licht absorbeeren) bezwangerde lucht, welke tusschen
d. voorwerpen circuleert en die in d. hand v.
een bekwarnen schilder een uitstekend middel is, zoowel om d. kracht en 't sterke lichteffect zijner voorwerpen op d. voorgrond to
sterkor to doen uitkomen, als om verscheidenheid on tevens harmonie to brengen in d.
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meer naar achteren wijkende voorwerpen op
zijn tafereel. 't Is dit wat zeer eigenaardig en
juist in d. kunst luchtperspectief wordt genoemd.
Lichten der Zee ('t) is eon verbazingwekkend verschijnsel, dat door vele zeereizigers beschretren is en meermalen ook 's zomers,
meestal na zeer warme dagen, aan onze kusten kan opgemerkt worden. 't Vertoont zich
of plaatselijk, zoodat eon breede zoom v. phosphorisch licht over 't water is uitgebreid, of
't strekt zich over d. geheele zee uit, zoodat
doze eon oceaan v. vloeibaar vuur schijnt,
of wel sommige zwemmende dieren zijn lichtgevend en evenzeer d. toppen der golven en
't kielwater v. eon zeilend schip. d. Meest gewone kleur is schitterend blauw, doch somtijds ziet men ook gale, groenachtige, oranje
of levendig roode tinten.
In d. zeven tuss. d. keerkringen vertoont
zich 't lichten der zee in zijn grootste pracht,
doch 't is geenszins daarbinnen beperkt. Men
heeft 't_integendeel waargenomen tot op 60°
Z.-Br. en 80° N.-Br., dat is met andere woorden, zoowel in d. warmste als in d. koudste
zeven, welke door schepen bevaren worden.
Verschill. dieren zijn d. verwekkers v. dit
licht. d. Reiziger Peron heeft 't bij eon koploos weekdier, dat'Pyrosoma naar 't lichtgeven
genoemd wordt, in d. Indische zee waargenomen. Ook d. Physalien of zeeblazen, d. zeenetels en kwallen, eenige kleine soorten v.
schaaldieren en weekdieren bezitten 't vermogen licht to geven en behooren onder d.
dieren, aan wie men 't lichten der zee moat
toeschrijven. Doch meer in 't bijzonder zijn 't
d. Noctiluca's, die bekend staan als d. lichten
v. 't zeewater. 't Was ooze landgenoot Slabber,
aan wien wij d. eerste (1772) beschrijving v.
dit merkwaardige diertje verschuldigd zijn.
't Bestaat enkel uit eon vliezig zakje v. niet
meer dan ►/3 tot '16 streep in middellijn, uitloopende in eon soort v. beweegbaar aanhangsel. In tilt vliezige zakje neemt men
eenige draadachtige uitspansels waar, maar
overigens kan 't sterkste microscoop in doze
uiterst doorschijnende lichaampjes geen bijzondere organen ontdekken. In 't water, dat
doze diertjes bevat, geeft elk hunner eon lichtstipje en, daar hun getal soms zoo verbazend
grout is, dat 't zich. daardoor melkachtig vertoont en dat, wanneer zulk water in rust gelaten wordt, d. diertjes - daarop eene bovendripende laag vormon v. verscheidene duimen
dikte, begrijpt men lichtelijk, dat alle to zamen
daaraan 't voorkomen v. een geheel gelijkmatig
verspreid licht geven.
Lichtenstein (MARTIN HEINRICH CARL), een
natuurkundige, ward 10 Jan. 1780 to Hamburg
gob. Hij studeerde in d. geneeskunde to Jena
en later to Helmstadt, waar hij in 1801 tot
doctor in die wetenschap word gepromoveerd.
In 't volgend jaar vergezelde hij generaal
J. W. Janssens, die door d. Bataafsche republiek tot gouverneur der kolonie d. Kaap
d. Goode Hoop was benoemd, daarheen als
huisarts en als opvoeder v. diens oudsten
zoon. Daar had hij ruime gelegenheid zijn
natuurkundige kennis to vermeerderen, ook
door eon rein in 't binnenland, die zeven
maanden duurde. Na 't uitbreken v. d. oorlog
met Engeland word hij, in 1804, als chirurgijn
geplaatst bij 't bataljon Hottentotsche lichte
infanterie en in 1806, na d. verovering der
kolonie door d. Engelschen, keerde hij n.
Europa terug. Hij leefde nu bij afwisseling
in Brunswijk, Helmstadt, Gottingen en Jena
en begaf zich in 1810 n. Berlijn, waar hij a.
VI.
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d. nieuw gestichte universiteit voorlezingen
hield. In 1811 word hij tot buitengewoon hoogl.
in d. natuurlijke historie aangesteld en twee
jaren later ward hem d. inrichting en 't bestuur v. 't zoologische museum opgedragen,
dat onder zijn leiding eon der eerste inrichtingen voor natuurlijke historie geworden
is. Hij maakte voornamelijk zijn studio v. d.
gewervelde dieren, meer in 't bijzonder v. d.
klasse der vogels on v. d. familie der Antilopen. Zijn meest bekende work voert ten
titel „Reisen im Sildlichen Afrika" (2 dln,
Berlijn 1810, 1811). Hij sprak zeer gemakkela
en vloeiend Hollandsch. 3 Sept. 1857 overl.
hij to Kiel.
Lichtenstein, eon slot. in d. Wurtembergsche Schwarzwaldkreits, 12 KM. t. Z. v. Reutlingen, ligt schilderachtig op eon vooruitstekende rots v. d. Rauhe Alp, 817 M. boven
d. zee; v. d. toren geniet men eon prachtig
uitzicht. Lichtenstein word in 1842 gebouwd
op d. plaats v. d. oude gelijknamige vesting.
In d. nabijheid staat eon gedenkteeken v. d.
dichter Hauff, die in zijn roman „Die Lichtensteiner" d. ouden burcht heeft verheerlijkt.
Lichtenvoorde, eon gemeente in d. Ned.
prov. Gelderland, 2 uur t. W. v. Winterswijk,
met 3900 inw.
Lichtgas. In d. 14e eeuw was d. gewone
vetkaars, d. walmende vetkaars, 't meest gebruikelijke middel v. verlichting en dat bleef
feitelijk zoo tot in d. 17e eeuw, toen men er
a. dacht d. kaars ook voor straatverlichting
to gebruiken. In d. vorige eeuw kwamen d.
olielampen, veel verbeterd vooral door Argand,
die eon brander met lampeglas in d. wereld
bracht. Maar eerst in 1835 hoorde men — in
ons land — v. gas. Later kwam d. petroleum
on in 1880 ongeveer d. electrische verlichting.
Een opmerkelijk feit bltjkt 't intusschen, dat,
ondanks d. concurrentie v. 't electrisch licht,
d. gasproductie nog steeds vooruitgaat. Electrisch licht geeft op dit oogenblik ontegenzeglijk d. sterkste lichtbron. Toch heeft men
geen recht dit licht to beschouwen als
't licht der toekomst, omdat 't eon groot
gebrek heeft, gelegen in d. aard v. 't licht zelf.
d. Productie kost to veel arbeidsverspilling,
d. oeconomische wijze v. voortbrenging is
niet beter dan die v. 't gas, 't nuttig effect
is to goring.
't Lichtgas is een product der droge distillatie v. steenkcien of v. hout en wordt ook
wel uit vetten, harsen enz. bereid. Bij die
droge distillatie ontstaan tal v. gasvormige
producten, die zich bij afkoeling in vloeibare
en in blijvend gasvormige splitsen. d. Vloeibare producten scheiden zich in een bovenste
laag (steenkoolteer) en eon onderste laag (teen
water); d. gasvormige vormen 't ruwe lichtgas.
In onze gasfabrieken worden d. steenkolen tot
een roode gloeihitte verhit in .retorten v.
vuurvaste klei, die in een oven zijn gemetseld. Uit doze retorten ontwijken d. heet©
gassen door eon opgaande buis naar een
horizontale wijde buis, die gedeeltelijk met
koolteer gevuld is en waarin zich reeds een
zekere hoeveelheid teer tot vloeistof verdicht.
Uit doze wijde buis ontwijken d. gassen n.
eon reeks U-vormige buizen, die in d. buitenlucht zijn geplaatst on waarin d. verdere
condensate tot vloeistof plaats heeft. Na 't
doorloopen dozer U-vormige buizen 'bestaat
't gas voornamelijk uit aethyleen, mijngas en
andere koolwaterstoffen, waterstof, een weinig
stikstof, kooloxyde, zwavelkoolstof, koolzuur,
zwavelwaterstof en wat ammomumverbindingen, waarvan al 't na waterstof genoemde
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zooveel mogelijk nog verwijderd moet worden,
zal 't gas voor d. verlichting geschikt zijn.
d. Ammoniumverbindingen worden verwijderd door 't gas door water to leiden, dat
over stukken cokes vloeit, on 't koolzuur en
d. zwavelwaterstof door 't gas to leiden door
bakken met gebluschte kalk of met een
mengsel V. kalk en ferrosulfaat. 't Overige
blijft in 't lichtgas, maar is niet hinderlijk. Uit
d. kalkbakken stroomt 't gas n. d. gashouder,
waaruit 't vervolgens door buizen n. d.plaatsen stroomt, waar 't voor d. verlichting gebruikt moet worden. Lord Dundonald was in
1786 d. eerste, die steenkoolgas tot verlichting
aanwendde, en in 1812 begon men in London
met 't gebruiken ev". dit gas voor d. straatverlichting. Om 't gas niet to lang in d. retorten to doen blijven maakt men gebruik v.
een zoogenaamden exhaustor, een gaspomp,
die 't gas door d. verschill. toestellen drtjft
en maakt. dat d. druk in d. retorten gelijk
blijft a. dien er buiten. d. Opbrengst en d.
samenstelling v. 't gas hangen of v. d. aard
der gebruikte steenkolen en v. d. aangewende
warmte. 1 HL. goede Newcastle-gaskolen
levert gemiddeld 20 kub. M. gas, bestaande
uit 3,05 pct zwaar-koolwaterstoffen, 41,53 pct.
moerasgas, 47,6 pct waterstof on 7,82 pct
kooloxyde. In d. retorten blijft ongeveer 60
pct cokes achter on d. hoeveelheid tear, die
men verkrigt, bedraagt ongeveer 4 pct in
gewicht. d. Dichtheid v. steenkoolgas t. o. v.
lucht wisselt tuss. 0,3 en 0,7.
Lichtkevers, Zie Glimwormen.
.Lichtkogel (Eon) is een projectiel, dat
met geschut voortgeworpen of door een vuur1,ij1 hoog in d. lucht wordt opgevoerd en dat,
zooals d. naam aanduidt, bestemd is om
't terrain to verlichten. Doze verlichting moot
zoo stork zijn, dat men op 500 tot 600 passen
met goede kijkers een vrij, grooten kring kan
waarnemen; zij moet door wind of regen
weinig verzwakt worden, moeilijk uit to
dooven zijn en zoo lang aanhouden, dat men
d. tijd heeft zijn geschut op 't verlichte voorwerp to richten. Een lichtkogel bestaat uit
een ijzeren geraamte of uit een linnen zak,
met stork lichtgevende sas gevuld; om 't uitdooven moeilijk to maken, worden er eenige
spiegelgranaten in geplaatst.
Lichtmeter.
Wanneer 't licht v. een
lichtbron nit zich naar alle richtingen voortplant, treedt een verzwakking v. zijn intensiteit in, d. w. z. verschill. punten worden des
to minder stork verlicht, hoe verder zij v.
d. lichtbron verwijderd zijn. Men kan lichtsterkten slechts meten, indien men d. verlichtingen v. een vlak door twee verschill. lichtbronnen vergeltjkt. Alle lichtmeters (photo.
meters) berusten op subjectieve schatting.
't Beginsel v. een photometer is 't volgende.
Twee a. elk. grenzende stukken v. een vlak
worden door verschill. lichtbronnen verlicht;
door verschuiving tracht men doze dan zoo
to plaatsen, dat beide stukken v. 't vlak
denzelfden lichtindruk op 't oog geven. Kent
men dan d. sterkten der beide lichtbronnen
uit andere waarnemingen, dan kan men hieruit
d. wet afleiden, volgens welke d. lichtsterkte
net d. afstand tot d. lichtbron verandert, en,
l:ent men doze wet, dan kan men omgekeerd
net behulp v. haar d. sterkte v. een lichtbron
bepal en .
d. Lichtmeter V. RUMFORD bestaat uit eon
verticaal wit scherm, waarvoor op een geringen afstand een vertical° staaf v. bout of
niet-glimmend metaal geplaatst is. Plaatst
men op eenigen afstand v. d. photometer
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twee lichtbronnen, dan ontstaan op 't scherm

dichtbij elk. twee schaduwen v. d. staaf.
Iedere dezer schaduwen is echter verlicht
door d. lichtbron, die haar niet doet ontstaan.
Wanneer beide schaduwen 't oog even helder
voorkomen, besluit men tot d. gelijkheid der
hoeveelheid licht, die ze v. d. lichtbronnen
ontvangen.
d. Lichtmeter V. RITCHIE. In 't midden v. een
kastje in d. .worm v. een rechthoekig parallelepipedum is een rechthoekig houten driezijdig
prisma zoo geplaatst, dat d. ribbe, op welke
zich d. rechte hoek bevindt, horizontaal on
op d. lengterichting v. 't kastje loodrecht is.
d. Zijvlakken, die d. rechten hoek vormen,
maken hoeken v. 45° met d. horizon on zijn
met wit papier overtrokken. Boven d. horizontale prismaribbe is in d. bovenwand v. 't
kastje een opening aangebracht, op welke
een korte buis staat, wier bovenvlak op een
kleine, rondo, a. d. grootte v. 't oog beantwoordende opening na gesloten is. Ziet men
door doze opening op 't prisma, dan wordt
't geziehtsveld door d. horizontals prismaribbe gesneden en ziet men tegelijkertijd beide
zijvlakken v. 't prisma. In 't v. binnen zwart
gemaakt kastje kan slechts door twee open
zijvlakken licht op d. beide zijvlakken v.
't prisma vallen. Wordt nu in eon donker
vertrek voor elk open zijvlak v. 't kastje een
lichtbron geplaatst, dan verlicht elk dezer
lichtbronnen slechts een der prismazijden. d.
Lichtbronnen worden dan verschoven, tot
't oog door d. opening in d. verticale buis
beide vlakken v. 't prisma even helder ziet.
d. Lichtmeter v. BUNSEN. Wit papier is niet
doorzichtig, maar doorschijnend, drenkt men
echter 't papier met vet, olie of stearine, dan
wordt 't moor doorschijnend, een stearinevlek
op eon stuk wit papier vertoont zich, wanneer
't papier v. achteren helderder verlicht is dan
v. voren, helderder als d. niet vetgemaakte
omgeving; zij vertoont zich helder op een
donkeren grond. Verlicht men echter dit papier
v. voren, dan vertoont d. vlek zich donker
op een helderen grond. Dit verschijnsel heeft
Bunsen toegepast bij zijn photometer. Op een
verticaal raam wordt een blad papier met
een kleine stearinevlek in 't midden gespannen; achter dit raam plaatst men een lichtbron v. constante helderheid op een bepaalden
afstand. Wil men no twee lichtbronnen met
elk. vergelijken, dan' plaatst men ze achtereenvolgens op zoo'n afstand voor 't raam, dat
v. d. vetvlek niets to zien is.
In 't feit, dat 't licht v. een lichtbron uit
zich naar alle richtingen voortplant, ligt d.
grond v. d. afname der lichtsterkte met d.
toename v. d. afstand tot d. lichtbron. Denken
wij ons bijv. een gloeiend metalen bolletje,
waarV•an in ieder oogenblik een gegeven hoeveelheid licht uitstraalt, dan zal doze hoeveelheid na eon bepaalden tijd een bol verlichten,
wiens straal gelijk is a. 't product v. dozen
tijd on d. voortplantingssnelheid v. 't licht.
Na eon tweemaal grooteren tijd verlicht 't
licht een bol v. een tweemaal grooteren straal,
wiens oppervlakte viermaal die v. d. eersten
bol is. Hieruit volgt, dat d. lichtsterkte omge•
keerd evenreylig is met 't vierkant v. d. afstand tot d. lichtbron.
Lichtmis (MARIA), ook Vrouwendag on bij
d. Grieken Hypopante, d. i. ontmoeting, (naar
't voorval Luc. II :25 volg.) genoemd, is eon
feestdag, op d. 40sten dag na dien der geboorte v. Jezus (verg. Lev. XII :2, 4) en dus
2 Febr. door d. R.•Kath. kerk bestemd ter herinnering v. Maria's tempelbezoek tot 't bren-
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gen v. haar reinigingsoffer en d. voorstelling
v. haar eerstgeboren zoon, Luc. II: 22-24. d.
Mis, op dien dag gevierd, heet lichtmis naar
't groote aantal waslichten, die dan gewljd
en aangestoken of ook in processie rondgedragen worden krachtens een instelling,
volgens sommigen v. paus Sergius I in 689,
volgens anderen v. Sergius III in 907; door
deze lichten heeft men d. voorspelling v.
Simeon a. d. moeder des Heeren, bij dat tempelbezoek gedaan, willen verzinnelijken, dat
Jezus een „licht tot verlichting der Heidenen"
(Luc. II: 32) wezen zou. Oorspronkelijk (en
misschien reeds bij 't einde der le eeuw)
vierde d. kerk d. gedachtenis dier tempelvoorstelling ter eere v. 't kind Jezus; later
geraakte zij in onbruik, maar zij werd waarschijnlijk omstr. 't midden der 6e eeuw ter
eere v. Maria hersteld.
Lichtmiskanaal, een vaart in d. Ned.
prov. Overijsel, v. d. Dedernsvaart naar d.
Vecht; 't werd in 1828 door Baron v. Dedem
aangevangen en in 1847 door d. prov. voltooid.
Lichts (Afdwaling des). Zie Afdwaling des
lichts.
Lichtstralen (Buiging der). Zie Buiging
der lichtstralen.
Licht—er (MAGNUS GOTTFRIED), een Duitsch
fabeldichter, 31 Jan. 1719 te Wurzen geb.,
overl. 6 Juli 1783 te Halberstadt als Pruisisch
regeeringsraad. Hij Of in 't licht : „Vier Bilcher
asopischer Fabeln in gebundener Schreibart"
(Leipz. 1748, Berlijn en Straalsond 1762) en
een groot leerdicht, „Das Recht der Vernunft"
(Leipz. 1758). Zijn „Schriften", tegelijk met een
biographie v. Fr. Cramer, gaf zijn kleinzoon
Pott uit (Halberstadt 1828); een nieuwe uitgave vervaardigde Minor (Stuttgart 1886).
Licinius. 't Geslacht der Licinii, schoon
niet v. Patricischen rang, was toch een der
aanzienlijkste in Rome, daar d. famili6n erassus, Lucullus en Muraena ertoe behoorden.
Onder d. merkwaardigste mannen, uit dit
geslacht gesproten, behoort Cajus Licinius
Calvus, bijgenaamd Stolo, die met Cajus Sextius
tien achtereenvolgende jaren volkstribuun
was (v. 176-467) en v. wien d. merkwaardige
wetten, Leges Liciniae genaarnd, zijn uitgegaan.
Licinius (cArus VALERIUS), d. zoon v. een
landman in Daci6, die v. gemeen krijgsman
door alle rangen been tot d. eerste waardighedel opklom, door Galerius Maximianus in
307 tot Caesar benoemd en in 't volgend jaar
in Pannoni6 tot keizer uitgeroepen werd.
Constantijn, later d. Groote bijgenaamd, gaf
hem zijn zuster tot vrouw, doch, welhaast
oneenig geworden, beoorloogden zij elk.;
werd herhaalde malen overwonnen,
doch door Constantijn menschlievend behandeld, totdat hij, opnieuw pogingen ter verkrijging der verlorene macht gedaan hebbende,
door dezen werd omgebracht. Hij overl. in 325.
Licitum, een geoorloofde zaak. Non liciturn est, 't is niet geoorloofd. Licito modo, op
geoorloofde wijze.
Lictoren waren bij d. Romeinen d. dienaren der hooge overheidspersonen in zaken
v. hun ambt. Zij gingen langs d. straat voor
dezen uit en droegen, als een, teeken v. dier
boogste macht, een bundel roeden met een
bijl er tuss. op d. schouder; zij voltrokken
in vroeger ttjd d. doodvonnissen en moesten
bestendig bij d. overheidspersonen zijn om
hun bevelen uit te voeren. Zij bestonden
reeds onder d. koningen. d. Consuls lieten
zich door 12 lictoren voorafgaan; d. dictator
had er 24.
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Lidateng (Hippuris vulgaris L.), Gene in
ondiepe slooten, moerassige weilanden enz.
voorkomende, vrij algemeene, inlandsche, overblijvende plant, met ltjnvormige, in kransen
geplaatste bladeren. Ztj bloeit v. Mei tot Aug.
In 't stelsel v. Linnaeus behoort d. lidsteng
tot d. lste orde der lste klasse (Monandria
Monogynia), terwijl zij Of tot een kleine afzonderlijke natuurl. familie, die der _Hippurideae, Of tot d. grootere familie der Halorageae
gebracht wordt.
Lie (JONAS LAURITZ IDEMIL), een Noorweegsch novellist, geb. 6 Nov. 1833 in Ecker
bij Drammen, was v. 1859—'65 pleitbezorger
op Kongsvinger en leeft tegenwoordig te
Christiania; ook vertoefde hij geruimen tijd
in Duitschland en ItaliO. Zijn beste vertellingen zijn: „Den Fremsynte" (1870, 6e dr.
1877; in 't Duitsch vertaald door Jonas, „Der
Geisterseher", Berlijn 1876), dat hem dadeltjk
een eereplaats onder d. nieuwere Noorweegsche schrijvers deed verwerven ; „Tremasteren
Fremtiden" („Der Dreimaster Zukunft", 1872,
Duitsch Bremen 1874); „Lodsen og bans Hustru"
(1874); „Rutland" (1880) met levendige schetsen
uit 't leven der Noorweegsche zeelieden; „Gaa
Paa" (1882)„.En MalstrOm (1884), „Kommandorens Dottre" (1886) enz. Ook schreef hij een
tooneelspel, „d. Kat v. Grabow", dat echter
minder opgang maakte, en een gedicht, „FausUna Strozzi", terwijl Schweitzer onder d. titel
„Bilder aus Norwegen" (1878) drie kleine verhalen v. hem in 't Duitsch heeft uitgeg.
Liebe (EDUARD LUDWIG), een Duitsch componist, geb. 26 Nov. 1819 te Maagdenburg,
ontving zijn muzikale opleiding bij Spohr te
Kassel en vertoefde daarna geruimen tijd te
Straatsburg, Londen en Constanz. Hij componeerde o. a. een opera, „Die Braut von Azola"
getiteld, een oratorium „Johannes", benevens
verschill. kerkgezangen en andere liederen
(„Mein Heimatthal", „Auf Wiedersehen" enz.).
.Liebenstein, een dorp in 't hertogdom
Saksen-Meiningen, 1 mijl t. N.-0. v. Immelborn,
ligt 345 M. boven d. zee, in een liefelijke streek
a. d. zuidwestel. belling v. 't Thuringerwoud,
't is een druk bezochte badplaats, die belangrijke staalbronnen (met een temp. v. 9,8° C.),
zout-, dennen- e. a. baden, een 97molkenkuranstalt" on een koudwaterinrichting heeft. In
1886 werd d. plaats door 1499 badgasten bezocht. Liebenstein heeft een fraai kurhaus en
talrtjke villa's on telt 1160 inw. In d. nabijheid
liggen 't slot Altenstein, d. Gliicksbrunner grot
en d. ruInen v. d. burcht Liebenstein.
Lieberkiihn (NATHANAIIL), geb. to .Barby
in Saksen 8 Juli 1822, studeerde to Berlijn in
d. geneeskunde en werd na zijn promote hoogl.
in d. anatomie to Marburg, waar hij 15 Apr.
1887 overl. Hij schreef o. a. „Ueber die Be:
wegungserscheinungen der Zelle" (1870), „Ueber
die Entwickelung des Wirbelthierauges" (1872),
„Lieber Resorption der Knochensubstanz"
(1877) on „Ueber die Keimblatter der Saugethiere" (1880). — Lieberkiihnsche klieren zijn
rechte, nauwe, over d. dunne darmen en d.
twaalfvingerigen darm verspreide buizen, die
't darmsap bevatten en genoemd zijn naar
Johann Nathanael Lieberkiihn, in 1765 to
Berlijn als geneesheer overl.
Liebermann (KARL THEODOR), geb. to Berlijn 23 Febr. 1842, studeerde to Berlijn en to
Heidelberg hoofdzakelijk in d. scheikunde,
werd in 1865 tot doctor bevorderd na verdediging zijner dissertatie „de alylleno atque
nonnullis, quae inde proficiscuntur, connubiis"
en zag zich in 1873 benoemd tot hoogl. a. d.
nijverheidsacademie to Berlijn. Na in 1877 voor
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hoogleeraarsambt te Koningsbergen bedankt
to hebben, werd hij in 1879 hoogl. a. 41. universiteit to Berlijn. Met Graebe ontdekte hij
d. samenstelling der alizarine (1865) en hij
leverde talrijke bijdragen over zijn vak in
tipschriften.
•Lieberznann (MAX), een Duitsch schilder,
geb. in 1849 to Berltjn, studeerde aanvankelijk a. d. universiteit aldaar, doch begaf zich
later n. Weimar, om voor d. schilderkunst to
worden opgeleid. In 1875 bezocht hij Parijs
en vanhier ging hij n. Holland, overal zijn
studMn naar 't werkelijke leven voortzettende. Bij voorkeur koos hij typen uit 't
eigenlijke yolk. Zoo zijn v. hem bekend: „Amsterdamer Waisenmadchen", „Das Tischgebet",
„Strasze in Sandvoort", „Kleinkinderschule in
Amsterdam", „Mtinchener Bierconcert", „Altmannerhaus in Amsterdam" e. a. In d. laatste
jaren is LIEBERMANN to Berlijn metterwoon
gevestigd.
(MARL), een Duitsch geLiebermeister
neesheer, geb. 2 Febr. 1833 to Ronsdorf bij
Elberfeld, werd in 1865 hoogl. in d. pathologische anatomie en therapie a. d. universiteit to Bazel en in 1871 a. die to Tubingen.
Hij verwierf zich een grooten naam door zijn
behandelingswijze v. nier- en leverziekten,
d. suikerziekte enz. Van zijn geschriften
noemen wij „Ueber die Ursachen der Volkskrankheiten" (1865), „Ueber die Behandlung
des Fiebers" (1872), „Handbuch der speziellen
Pathologie und Therapie" (1876), „Antipyretische Heilmethoden" (1880) en „Vorlesungen
fiber spezielle Pathologie und Therapie"
(1885—'87).
Liebieg (JOHANN, vrijheer vox), een aanzienlijk industri6e1, geb. 7 Juni 1802 to Braunau in Bohemen, was eerst in een lakenfabriek
werkzaam en daarna winkelier en kocht in
1828 in Reichenberg een kleine spinnerij, die
hij langzamerhand vergrootte en uitbreidde.
In 1844 legde LIEBIEG d. grond tot een katoenspinnerij in Swarow, vijf jaar later tot een
dergelijke fabriek in Haratisz en in 1856 tot
d. grootsche spinnerij in Eisenbrod ; hij stichtte
d. glasindustrie in d. Karpaten en legde bierbrouwerijen, grootsche bakkerijen, zaagmolens
en spiegelfabrieken aan; zijn fabrieken bezorgden a. 5,a 6 duizend arbeiders een bestaan. Buitengewoon veel deed LIEBIEG voor zijn workyolk; hij zorgde voor d. zieken en richtte eigen
kookinrichtingen en dergel., huizen voor arbeidersgezinnen, fabrieks- en Zondagsscholen voor
d. arbeiderskinderen en een asiel voor arbeiderswezen op. d. Groote verdiensten v. d. onvermoeid werkzamen, verstandigen en menschlievenden man werden algemeen erkend ; o. a.
kreeg hij een der hoogste prijzen, die Napoleon III voor d. bevordering v. d. volkswelvkart had uitgeschreven, en werd hij in 1868
in d. erfelijken vrijheerlijken stand verheven.
Hij overl. 16 Juli 1870 op 't slot Smirzisz. Zie
„Johann Liebieg. Ein Arbeiterleben" (Leipzig
1871). Zijn zonen JOHANN HEINRICH en THEODOOR en zijn schoonzoon JOSEPH, ridder VON
MALLMANN, zetten d. grootsche zaak onder d.
firma Liebieg & Co voort. Zie „Johann Liebieg"
(Leipzig 1868).
Liebig (JusTus, vrijheer von), geb. te Darmstadt 12 Mei 1802, studeerde to Bonn, Erlangen en Parijs en kwam door zijn work over
't koolzuur in aanraking met Gay Lussac. In
1824 werd hij buitongewoon en in 1826 gewoon
hoogl. in d. scheikunde te Giessen, waar hij
een modellaboratoriurn stichtte, dat een groot
aantal studenten in d. scheikunde trok. Lodewijk II, groothertog v. Hessen, verhief hem
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in 1845 tot vrijheer en in 1852 werd hij hoogl.
in d. scheikunde to Munchen, waar hij in
1860 tot president v. d. Academie v. Wetenschappen gekozen werd en 18 Apr.1873 overl.
LIEBIG was een der grootste scheikundigen
der 19e eeuw. Hij stichtte in 1832 met GEIGER
d. „Annalen der Chemie und Pharmacia", begon in 1836 met POGGENDORF 't „HandwOrterbuch der Chemie" (1837—'64, 9 dln) en schreef
verder o. a. „Die org. Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur" (1840), „Die Thierchemie"
(1842), „Chemische Briefe" (1859, 4e dr.), „Die
Ursachen der Sattebewegung im thierischen
Organismus" (1848), „Grun.dsatze der A.griculturchemie" (1855), „Theorie und Praxis der
Landwirthschaft" (1865) on „Naturwissenschaftliche Briefe fiber die moderne Landwirthschaft" (1869). Talrijke ontdekkingen deed
LIEBIG op 't gebied der org. en anorg. chemie
on vele nieuwe methoden heeft hij aangegeven
voor d. bereiding en d. analyse v. verscheidone stoffen.
_Lieb.knecht (wILHELM), een Duitsch journalist, geb. 29 Mrt 1829 te Giessen, waar hij
in d. letteren en philosophie studeerde. Hij
nam een levendig aandeel in d. omwenteling
v. 1848, vertoefde eenige jaren als vluchteling
in Zwitserland en Engeland en keerde in
1868 n. Duitschland terug, waar hij to Leipzig
't „Democratische Wochenblatt" redigeerde.
In 1872 werd hij met Bebel wegens poging
tot hoogverraad tot een 2-jarige vestingstraf
veroordeeld. Later werd hij met Hasenclever
redacteur v. d. „Vorwarts", sedert 1878 onder
d. titel „Reform" 't hoofdorgaan v. d. sociaaldemocratische partij in Duitschland. In 1877 en
volgende jaren was hij lid v. d. Rijksdag en
bestreed hij als zoodanig hevig Pruisens regeeringsbeleid. In 1886 ondernam LIEBKNECHT een

reis door Noord.Amerika, waarvan hij verslag
gaf in zijn werk „Ein Blick in die Neue Welt"
(1887). 't Volgend jaar werd hem opnieuw
een zetel in d. Duitschen Rijksdag ingeruimd,
welken hij bij d. verkiezingen in 1890 behield.
Lieblein (JENS DANIEL CAROLUS), een Noorweegsch beoefenaar der Egyptische oudheidkunde, geb. 23 Dec. 1827 to Christiania, is

hoogl. a. d. universiteit aldaar en lid v.
vetschill. geleerde genootschappen. Van zijn
talrijke in 't Fransch, Duitsch, Zweedsch en
Noorweegsch geschreven werken noemen we:
„Aegyptische Chronologie" (1863), „Dictionnaire des noms hiOroglyphiques" (1871), „Index
alphabetique de tous les mots contenus dans
le Livre des Morts" (1875) en „Handel und
Schiffahrt auf dem Roten Moore in alten
Zeiten" (Leipzig 1887).
Liebner (THEODOR ALBERT), een Protestantsch godgeleerde, gob. 3 Mrt 1806 to
Schkolen bij Naumburg en overl. 24 Juni 1871
to Meran in Tirol. Hij was achtereenvolgens
hoogl. in d. theologie to Gottingen, Kiel en
Leipzig en sedert 1855 opperprediker te
Dresden. Zijn hoofdwerken zijn : „Predigten"
(2 din, 1856—'61), „Christliche Dogmatik" (1849),
„Hugo von St. Victor" *(1852) en „Ruf wider
die Irrlehre" (1865).
Liebrecht (FELix), een beoefenaar der Germaansche talen en vooral een ijverig onderzoeker v. sagen en legenden, geb. 13 Mrt
1812 to Namslau (in Silezie), was v. 1849—'67
professor in d. Duitsche taal a. 'I AthOne
Royal to Luik, waar hij sedert als ambteloos
burger leefde; hij stierf in Aug. 1890 to St.
Hubert. Van LIEBRECHT'S werken noemen we:
Vertalingen v. d. „Pentamerone" v. Giambatista Basile (2 dln, Breslau 1848), v. „Barlaam
and Josaphaat" v. Johannes Damascenus
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(Munster 1847), v. John Dulop's„Geschichte
der Prosadichtungen u. w.' (Berlijn 1851)
en v. d. Otia Imperialia” v. Gervasius v.
Tilbury. (Hannover 1856). Een aantal zijner
verhandelingen gaf LIEBRECHT onder d. titel
„Zur Volkskunde" (Heilbronn 1879) in 't licht.
Liebreich (RICHARD), een Duitsch oogheelkundige, geb. 30 Juni 1830 to Koningsbergen.
Hij studeerde Kier en a. d. univorsiteiten to
Berlijn, Halle en Utrecht, ward in 1854 tot assistent a. d. kliniek to Berlijn benoemd, vestigde
zich in 1862 als oogarts to Parijs on vertrok
in 1870 als zoodanig n. London, waar hij
tevens hoogl. in d. oogheelkunde ward. LIEBREICH leverde d. eerste atlas der ophthalmoscopie (4e dr. 1885) en schreef o. a.: „Neue
Methode der Katarakt-Extraction" (1872) on
„Schoollife in its influence on sight and
figure" (1877).
Liechtenstein, eon onafhankelijk vorstendom in 't gebied v. d. Boven-Rijn, wordt
ingesloten door d. Zwitsersche kantons Graubunderland en s. Gallen en verder door Tirol
(Vorarlberg). 't Bestaat uit d. heerlijkheden
Vaduz en Schellenberg en telt op 157 vk. KM.
19 121 Katholieke inw. 't Landje bestaat uit
d. rechterzijde v. 't Rijndal en uit 't Saminadal, dat rijk is a. Alpenweiden. Van N.
naar Z. wordt 't doorsneden door 2 uitloopers
v. d. Rhaetische Alpen, wier toppen (d. drie
Zusters) zich tot een hoogte v. 2500 M. verheffen. Langs d. Rijn vinden d. bewoners een
zeer vruchtbaren grond, geschikt voor akker-,
wijn- en ooftbouw ; d. bergen zijn bedekt met
uitgestrekte weiden, die een bloeiende veeteelt hebben doen ontstaan. d. Industrie v.
't land bepaalt zich tot katoenspinnerijen en
houtsnijwerk. Sinds 1842 is Liechtenstein een
constitutioneel staatje; d. landdag bestaat
uit 15 laden, waarvan er 3 door d. vorst benoemd on 12 verkozen worden. d. Vorst, die
groote bezittingen in Oostenrijk on Duitschland heeft, woont to Weenen, waar ook 't
hoogste regeeringslichaam, d. vorstelijke hofkanselarij, zijn zetel heeft. 't Hoogste gerechtshof des lands is 't Oostenrijksche Oberlandsgericht to Innsbriick. Met Vorarlberg
vormt Liechtenstein een gemeenschappelijk
tolgebied; munten, maten on ,gewichten zijn
dezelfde als die in Oostenrijk. d. Inkomsten v.
d. Staat bedroegen in 1885 f 130 092, d. uitgaven
f 116 046 ;• d. staatsschuld bedraagt f 78 750.
't Land behoorde v. 1815-66 tot d. Duitschen
Bond en moost voor 't Bondsleger 100 man
(jagers) leveren. In 't jaar 1868 ward 't v. alle
militaire lasten ontheven on d. bevolking
tevens v. alien dienstplicht bevrijd. d. Landskleuren zijn blauw on rood; d. hoofdstad is
Vaduz.
't Huis Liechtenstein is een v. d. oudste
geslachten v. Oostenrijk. Onder d. beide zonen
v. graaf Hartmann v. Liechtenstein, die d.
leer v. Luther was toegedaan, ward het in d.
vorstenstand verhev en; vorst Karel v. Liechtenstein, geb. 1569, overt. 1627, keizerlijk veldheer en als stadhouder v. Bohemen president
v. d. rechtbank tot bestraffing der opstandelingen in dat land bij 't begin v. d. 30-jarigen
oorlog, ward weder Katholiek. Zijn afstammelingen verkregen in 1614 't vorstendom
Troppau on in 1623 Jagerndorf; in 1699 on
1708 kochten zij v. d. graaf v. Hohenems d.
heerlijkheden Vaduz en Schellenberg, waarop
daze linie echter reeds in 1712 uitstierf. Een
andere linie, die heden ten dage nog voortleeft, verkreeg in 1713 zitting en stem in d.
Rtjksdag, nadat Vaduz en Schellenberg tot
een rijksvorstendom waren verheven. Sedert
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1858 regeert Johan II als zelfstandig vorst
over Liechtenstein; hij ward in 1840 geb. Uit
't geslacht Liechtenstein moeten nog vermeld
worden : Bertha v. Liechtenstein, d. dochter
v. burchtgraaf Ulrich v. Rosenberg, geb. 1480,
gehuwd met Johan v. Liechtenstein en sedert
1474 weduwe. Na haar ongelukkig huwelijk
leefde ze bij haar broer Hendrik in Neuhaus
en, toen daze burcht eons verbouwd ward,
kwam ze dagelijks in haar witte kleederen
den arbeiders eten en drinken brengen. Spoedig na haar dood verspreidde zich d. sage,
dat d. „witte vrouw", d. weldoenster barer
onderdanen, telkens voor iedere gewichtige
gebeurtenis a. haar familie verscheen, en
't volksgeloof a. een witte vrouw heeft, volgens sommigen, in haar zijn ontstaan. Vorstin
Eleonore v. Liechtenstein, geb. 1745, dochter
v. vorst Oettingen-Spielberg, gehuwd sedert
1761 met generaal vorst Karel Borromaus
Joseph v. Liechtenstein, die haar in 1789 als
weduwe achterliet. Zij behoort tot a. „vijf
dames", die door haar omgang met Joseph II
een zekere vermaardheid hebben verworven.
Haar brieven en memoires, die menige belangrijke bijzonderheid omtrent het zedelijk
on maatschappelijk leven dier dagen bevatten,
hebben d. stof geleverd tot 't book „vorstin
Eleonore v. Liechtenstein", door Adolf Wolf
(Weenen, 1875). Haar zoon, geb. in 1765, was
d. lieveling en d. reisgezel v. keizer Leopold;
hij ward in 1795 in een duel gedood. Vorst
Johan Joseph v. Liechtenstein, geb. 1760, heeft
zich als Oostenrijksch veldheer in d. Fransche
oorlogen langs d. Rijn en in Italie beroemd
gemaakt; hij sloot in 1805 d. vrede v. Presburg
on trail in 1815 toe tot d. Duitschen Bond. In
1836 stierf hij to Weenen. Zie Falke, „Geschichte des fiirstlichen Hauses Liechtenstein"
(3 dln, 1863-83).
Lied (Chanson, canzone) is een meestal
weinig uitvoerig gedicht, tot d. lyrische po8zie
behoorende, waarin zich 't gevoel uitdrukt
in een voor d. zang geschikten vorm. Naar
d. inhoud kan 't betrekking hebben op allerlei onderwerpen, die 't huiselijke, burgerlijke
of maatschappeli.jke leven raken, en daze
kunnen er zoowel in boertigen als in meer
ernstigen stijl in worden uitgedrukt. d. Bestemming v. daze soort v. gedichten bepaalt
er d. vorm v. 't Lied moot dus een vloeien,den, welluidenden versbouw bezitten en afgedeeld zijn in strophen of coupletten v. gelijke voetmaat, welke ieder een volledige
gedachte behelzen. d. Liederen dragon verschill.
namen, al naar gelang v. d. inhoud, d. bestemming enz.: zoo onderscheidt men 't minnelied v. 't volkslied; 't eerste drukt d. gewaarwordingen der liefde, 't andere d. yolkspest uit. Bij 't laatste komt dikwijls alleen
d. zangwijze in aanmerking, zonder betrekking tot d. woorden, on in dozen zin hebben
d. meeste volken hun eigen zoogenoemd
volkslied (gelijk 't Nederlandsche „Wilhelrnus"
en „Wien Neerlandsch blood", d. Belgische
„I3rabanconne", d. Engelsche „Rule Britannia"
on „God save the king"), die gespeeld worden,
waar d. volksgeest geacht wordt zich min of
meer krachtig to uiten. Verder heeft men
krijgs-, drink-, dans-, wiegeliederen enz.
't Lied is een zeer oude dichtsoort, misschien wel d. oudste v. alto. Men vindt 't dan
ook in iedere letterkunde terug. Ook d. oudNederlandsche heeft onderscheiden liederen,
ten deele on vooral v. geestelijken, maar ook
v. anderen inhoud. Zoo behoort bijy. d.pazie
der Minnezangers tot d. oudste bloemen onzer
letterkunde. Later, met name in d. 16e eeuw,
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toen d. taal zachter begon to worden en een
meer eigenlijke volksletterkunde ontstond,
werden niet alleen d. zoetvloeiende liedekens
v. Hooft on eenige andere dichters in d. huiselijke kringen gezongen, maar zagen ook (ten
behoove v. deze) verschill. liederenboekjes of
zoogenoemde Mopsjes 't licht, ten deele genoemd naar d. steden, waar zij waren uitgegeven. Deze boekjes, thans vrij zeldzaam,
muntten niet altijd uit door . zedigheid v. uitdrukking; d. jufferschap droeg hen in ebben
houten emmertjes (d. werkmandjes v. dien
tijd) mee naar d. gezelschappen. Onze later°
letterkunde is over 't geheel to deftig en to
weinig tot 't gemeenzame afdalende, om in
t lied even rijk to ztjn als in sommige andere
dichtsoorten. Wie er voornamelijk in hebben
uitgemunt zijn : Poot, Bellamy, E. Wolff, gob.
Bekker, on hare vriendin A. Deken, ToDens,
Heye, Gouverneur en anderen.
Liedertafel noemt men een zangvereeniging, meestal v. mannen, die zich onder
leiding v. een directeur in 't zingen v. liederen en andere zangstukken oefenen. d. Eerste
liedertafels dagteekenen uit d. 17e eeuw; zij
waren toen echter nog maar weinig in getal.
London richtte er eon op in 1741 (d. „Madrigal
Society", die nog bestaat); Berlijn, Leipzig en
Frankfort a. M. volgden in 't begin der 19e
eeuw. Thans heeft men ze in bijna alle Duitsche steden, terwijl zij tevens in ons vaderland en elders in grooto menigte ontstonden.
Bekend zijn ten, onzent vooral d. liedertafels
v. Amsterdam („Mannenkoor"), Den Haag
(„Caecilia"), Haarlem („Zang on Vriendschap"),
•Utrecht, Rotterdam, Nijmegen, Groningen enz.
Tot d. componisten, die schoone zangstukken
voor dergelijke vereenigingen samenstelden,
behooren Verhulst, Richard Hol, NicolaI,
Worp, Boers, Heijblom, Meijroos, Brands
Buys e. a.
Liefdemaaltijden.
In d. alleroudste
Christelijke gemeenten, zelfs reeds in d. moedergemeente to Jeruzalem (Hand. II: 42),
bestond 't gebruik, dat op bepaalde tijden
tot bevordering v. onderlinge liefde en ter
versterking v. 't denkbeeld der onderlinge
gelijkheid als brooders en zusters eenvoudige
maaltijden werden gehouden, waarvoor d.
meer bemiddelden d. spijzen bijeenbrachten
en waaraan dozen novena d. armen a. dezelfde
tafel aanzaten. Deze liefdemaaltijdon (Agapen,
v. 't Grieksche ecyciAti, broederliefde) werden
gewoonlijk door d. viering v. 't door Jezus
Christus ingestelde avondmaal, naar gelang
der omstandigheden, gevolgd of voorafgegaan.
Reeds vroeg ontaardde dit oorspronkelijk
schoone gebruik ; reeds Paulus vond 't noodig
d. Corinthische gemeente ernstig to bestraffen
wegens d. brasserijen, waardoor men deze broederlijke maaltijden ontwijdde, zoo zelfs, dat
velen er zich ongeschikt door maakten voor
een beta• elijke viering v. 't daaropvolgend
avondmaal (1 Cor. XI). Ook d. hoogmoed sloop
d. instelling binnen en gaf er aanleiding toe,
dat d. armen niet meer tot d. gemeenschappelijke liefdetafel werden uitgenoodigd, maar
hun een deel der spijzen to huis gezonden
ward. Nog grover misbruiken maakten, dat
d. toen nog geheel ten onrechte aldus genoemde liefdemaaltijden v. 't avondmaal geheel en al werden afgescheiden, en, toen zij
in een soort v. gedachtenismaaltijden ontaardden, bijv. op d. gedenkdag des doods v.
martelaars enz., bemoeiden er zich kerkvergaderingen mode, ten einde haar of to schaffen,
waartoe 't verbod ze in d. kerken to houden d. eerste schrede was. Dit geschiedde
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op d. kerkvergadering v. Laodicea in 't jaar
363. Dertig jaren later waren zij in d. Westersche kerk. dan ook geheel verdwenen,
althans wat hun kerkeltjk karakter aangaat;.
tegen d. overbligselen ervan Overdo nog d.
kerkvergadering to Orleans in 536. In d. Oostersche kerk bleven deze maaltijden nog verbasterd voortduren tot in 't laatst der 7e
eeuw, toen d. kerkvergadering v. Constantinopel hen in 692 bepaald verbood. d. Hornhutters of Moravische brooders hebben d.
liefdemaalttjden in zeer eenvoudigen vorm
hersteld; bij hen bestaan zij in 't gemeenschappelijk gebruik v. daartoe alzonderlijk
gebakken brood met thee, in d. kerk of; geriijk
zij haar noemen, bidzaal. Zie Moll, „Geschiedenis v. 't kerkelijke leven" enz.
een fort a. d. linker
Liefirenshoe.k,
Schelde-oever, 2 uur t. N.-W. v. Antwerpen,
tegenover 't fort Lillo gelegen en evenals dit
in 1584 aangelegd. VOOr d. voltooiing ward
't reeds door d. Spanjaarden belegerd en ingenomen, echter in 1585 door d. Hollanders
heroverd. 't Is, evenals Lillo, vooral bekend
geworden in d. Belgische omwenteling.
Liefland of Lijfland, een der Oostzeeprovincies v. Rusland, was vroeger eon op
zich zelf staand hertogdom, waartoe ook 't
t. N. gelegen Esthland on een deel v. Koerland (waardoor 't t. Z. begrensd is) behoorden.
d. Bevolking bestaat uit Duitschers en Russen,
die d. adel en d. burgerstand uitmaken, en uit
Letten en Esthen, oorspronkelijk Finnen en
Lithauers, die d. boerenstand vormen en, ofschoon niet meer zoogenaamde lijfeigenen, tot
zware heerendiensten verplicht zijn. d. Hoerschende godsdienst is d. Protestantsche. d.
Oppervlakte bedraagt 854 1 /2 vk. mijlen, bewoond door ruirn 1 mill. inw. Tegenwoordig
is Liefland in vijf kreitsen verdeeld, t. w.:
Riga, Wenden, Dorpat, Pernau en 't eiland
Oesel, met d. stad Arensburg. d. Hoofdplaats

is Riga. Voorts liggen er o. a. DiMarnunde,
een vesting, en Dorpat, een universiteit, met
't beroemde astronomisch observatorium v.
Struve. 't Land is langs d. kust vlak on
zandig, moor binnenwaarts rtjst d. grond en
verheffen zich heuvels. Over 't algemeen is
d. grond vruchtbaar. 't Mineralenrijk levert
voorn. kalk, gips, marmer en al bast op. In 1660
ward Liefland bij d. vrede v. Oliva met Esthland vereenigd en tot een Zweedsche provincie
gemaakt en in 1721, bij d. vrede v. Nystad,
kwamen beide genoemde landen a. 't Russische rijk on word Koerland daaraan later nog
toegevoegd. Bijzonderheden betreffende dit belangrijke deel v. 't Russische rijk ztjn o. a.
to vinden in Merkel's „Essai sur l'histoire de
la Liflande" en Kruse's „Urgeschichte der
Ostseeprovinzen".
Liegnitz, een stad in d. Pruis. prow. Silezio,
d. hoofdstad v. een geltjknamig regeeringsdistrict, a. d. Katzbach en a. vele spoorwegen
gelegen; zij telt 46 850 inw., heeft een koninklijk slot (nu regeeringsgebouw), een ridderacademie, in 1708 door keizer Jozef I gesticht
(sedert 1810 in een gymnasium veranderd),
een gymnasium, een kweekschool v. onderwijzeressen en een doofstommeninstituut.
Vooral v. belang is er d. vervaardiging v,
laken, textiel- en wolwaren, machines, piano's.
leer, tabak, aardewerkwaren, hoeden en handschoenen ; in d. voorsteden wordt zeer veel
groente verbouwd. Liegnitz was sedert
1164 d. hoofdstad v. 't vorstendom Liegnitz
(33 1/2 vk. mijlen oppervi.), dat in 1675 a. Oostenrijk kwam • sedert 1742 behoort d. stad a.
Pruisen. Bij W ahlstadt (nabij Liegnitz) werden
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in 1241 d. Mongolen verslagen ; in 1760 behaalde

bij Liegnitz Frederik II een overwinning op
d. Oostenrijkers onder Laudon en in 1813
leverde Bliicher et d. slag a. d. Katzbach.
.Liemaelrer (IncoLAAs), bijgen. ROZE, een
Vlaamsch schilder, ward in 1575 to Gent geb.
on door Marius Geeraerds in d. kunst onderwezen; vervolgens kwam hij onder d. leiding
v. 0. v. Veen. In dienst gekomen v. d. bisschop v. Paderborn, zag hij zich weldra, daar
d. luchtstreek schadelijk block to zijn voor
zijn gezondheid, genoodzaakt naar zijn geboortestad terug to keeren, waar hij sedert
gevestigd bleef on zoowel voor particulieren
als voor kerken schilderde. Hij werkte zeer
vlug en, naar sommigen beweren, in d. trant
v. Rubens; zijn koloriet was echter lang zoo
schitterend niet en in zijn schaduwen holds
hij tot 't zwartachtige over. Hij teekende goed
on slaagde vooral gelukkig in zijn naakte
figuren. In d. s. Nicolaas-kerk to Gent vindt
men v. zijn hand drie schilderijen, nl. „d. barmhartige Samaritaan", „d. wijding v. d. H. Nicolaas tot bisschop v. Myra" en „d. val der
Engelen", welke laatste voor zijn grootste werk
wordt gehouden. Ook in 't museum der Gentsche academie zijn eenige werken v. LIEMAEICER aanwezig. Hij genoot d. vriendschap v.
Rubens, die eenmaal om zijnentwil d. vervaardiging v. een altaarstuk v. d. hand weer.
In 1625 en 1636 was hij deken v. 't schildersgilde to Gent on hij overl. aldaar in 1646.
Liemde, een dorp en gemeente in d. Ned.
prov. Noord-Brabant, 1 uur t. Z.-0. v. Boxtel
a. d. Dommel, met 1425 inw.
Lienden, een dorp en gemeente in d. Ned.
prov. Gelderland, 2 uur t. N.-0. v. Tiel, met
4100 inw.
Liender (JACOB v.), een geneesheer to
Utrecht on aldaar geb in 1696, beoefende
tevens met goed gevolg d. schilderkunst, doch
verdient bovendien vermeld to worden om d.
gunstigen invloed, dien hij op zijn beide neven
PIETER on PAULUS V. LIENDER uitoefende on
die niet weinig bijdroeg om dezen tot degelijke
kunstenaars to vormen. JACOB V. LIENDER
overl. in 1759. Zijn oudste neef
Liender (PIETER v.) ward to Utrecht geb.
in 1727. Hij schilderde zeer uitvoerig landschappen on vooral zijn teekeningen, die dikwijls gezichten a. d. Rijn voorstelden, waren
zeer gezocht. Hij overl. in 1779.
Liender (PAULUS v.) ward eerst door zijn
oom en later door C. Pronk in d. teekenkunst
onderwezen. Te Haarlem gevestigd, schetste
hij in d. omtrek dier stad een aantal gezichten, waarvan hij later uitvoerige teekeningen
in 0.-I. inkt maakte, die haar plaats vonden
in d. baste verzamelingen. In 't laatst v. zijn
leven keerde hij n. Utrecht terug, waar hij in
1797 overl. v. MENDER heeft ook gegraveerd
en geetst. Er bestaat v. hem een verzameling
v. 100 platen naar zijn eigen teekeningen on
die v. J. d. Beijer, getiteld : „'t Verheerlijkt
Kleefsland of Kabinet v. Kleefsche oudheden
en gezichten" (Amst. 1792). Bovendien etste
hij eenige gezichten in Amsterdam on Utrecht.
Lienz, een stad in 't 0. v. Tirol, a. d. monding v. d. Isel in d. Drau, ligt in een schilderachtige streak nabij d. grens v. Karinthie en
is 't uitgangspunt v. tochten naar d. Tauern,
d. Dolomite en Groszglockner. 't Hoeft een
slot on een Goth. kerk on telt 2830 inw.
Lier, een stad in d. Belgische prov. Antwerpen, a. d. samenloop der beide Nethen.
Zij ligt 3 uur v. Antwerpen on 2 1 12 uur v.
Mechelen, heeft een fraaie hoofdkerk, waarin
een schilderij v. d. beroemden Johan v. Eyck,
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voorstellende n't huwelijk v. Philips d. Schoone
met Johanna, infante v. Spanje", 'twelk hier
in 1496 voltrokken is. d. Stad strekte lang
ter schuilplaatse a. Christiaan II, koning v.
Denemarken, die in 1523 uit zijn rtjk verdreven.
ward. Zij heeft belangrijke kant-, ztjde- on
katoenfabrieken, bierbrouwerijen, inrichtingen
ter verpleging v. kranzinnigen on 18 000 inw.
Lier, een sterrenbeeld, onmiddelltjk naast
d. melkweg, nabij 't punt, waar daze zich in
twee takken verdeelt. 't Staat oostwaarts v.
Hercules en ten westen v. d. Zwaan. 't Is
vooral kenbaar aan een ster v. d. eerst©
grootte, Wega (zie Wega), en bestaat uit 21
kenbare sterren. Behalve door eenige dubbelsterren is dit sterrenbeeld inzonderheid merkwaardig door een zoogenoemden nevelring,
d. se,hoonste der ringvormige nevelvlekken en
een v. d. merkwaardigste voorwerpen des
hemels. Daze ring heeft een eenigszins langwerpige gedaante en staat tuns. d. sterren
(1 en y v. 't sterrenbeeld. d. Buitenrand v.
dien ring is niet scherp begrensd en 't middelste gedeelte niet gehoel duister.
Volgens d. Grieksch-Romeinsche mythologic)
is 't d. Lier v. Orpheus (zie Orpheus).
Lier (Leier, Vieille) is d. naam v. een overoud snaren-instrument, dat door middel v.
toetsen met d. rechterhand bespeeld wordt,
terwijl d. linkerhand een houten schijf ronddraait ter voortbrenging v. een constants bas.
't Wordt tegenwoordig nog bijna uitsluitend
door rondreizende muzikanten gebruikt.
Lier (ADOLF), een Duitsch landschapschilder, geb. 21 Mei 1827 to Herrnhut in Saksen
en overl. 30 Sept. 1882 to Brixen in Tyrol.
Hij studeerde a. d. academies v. Dresden en
Miinchen, bezocht verder Parijs en London
on verwierf zich vooral naam door zijn „Avondlandschap", „Land weg bij mist", „Eon dorpstraat bij maneschijn", „d. Vier jaargetijden"
en „Een avond a. d. Isar". Zijn landschappen
onderscheiden zich door een zuiver koloriet,
door een sprekenden zonnegloed on een natuurlijken mist on nevel.
Lier (d.), een dorp en gemeente in d. Ned:
prov. Zuid-Holland, 314 uur t. Z.-0. v. Naaldwijk met 1000 inw.
Lierdicht. Doze dichtsoort draagt haar
naam naar 't muziekinstrument, dat oudtijds
bij d. Grieken d. voordracht v. zulke gedichten begeleidde. d. Vorm is verschillend on
omvat d. dithyrambe, d. hymne, 't lied, d.
ode, d. rei (in d. dramatische poezie) enz. (zie
die artt.). Naar d. inhoud drukt 't lierdicht
allerlei ernstige gewaarwordingen v.'t gevoel
in d. meest dichterlijke, vormen uit. 't Beschouwt d. onderwerpen, die 't behandelt,
minder gelijk zij zich v. hun objectieve zijde
voordoen, dan dat 't d. subjectieven indruk
teruggeeft, dien zij op d. dichter maken. Godsdienst, natuur, liefde, dapperheid, zelfopoffering en dergelijke onderwerpen zijn vooral
geschikt voor 't lierdicht in zijn engere beteekenis; in ruimeren zin behooren er ook
yolks-, drink- on andere liederen toe.
Liernur (ALEXANDER), een Nederl. schilder
on graveur, geb. 17 Febr. 1770 to 's-Gravenhage on overl. 12 Oct. 1815 to Amsterdam.
Hij bezocht in 1794 met behulp v. een toelage
v. Willem V Rome, ging in 1801 n. Parijs en
vestigde zich later in Nederlands hoofdstad
d. Naam v. een verdienstelijk
als graveur.
ingenieur LIERNUR heeft men gegeven a. 't
door dezen uitgevonden Liernurslelsel, volgens
'twelk tegenwoordig in d. groote steden op
pneumatische wijs, door middel v. luchtdruk,
d. afvoer v. faecali8n plaats heeft.
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L ierop, eon dorp en gemeente in d. Ned.

prov. Noord-Brabant, 1 uur t. N.-W. v. Asten,
met 900 inw.
L iervogel. d. Liervoge] (Menura superba
Davies,. Men. Lyra Shaw) behoort tot d. orde
der zangvogels (passeres) onder d. vogels en
sluit zich 't naast a. bij d. familie der lijsters.
Daze vogel is bijzonder bekend om zijn prachtigen staart, die d. worm heeft v. een Grieksche Tier. 'tMannetje
annetje nl. heeft 12 zeer smalle
M
staartveeren, die 2,3 M. lang zijn, 2 „kbinnenwaarts gebogen veeren, die ongeveer 70 cM.
lang zijn, en twee buitenste veeren, die ongeveer 80 cM. lang zijn en die d. buitenzijden
der her uitmaken. d. Staart v. 't wijfje is niet
opnaerkelijk. Doze vogel is v. d. grootte v. een
plcster met langen hals en hooge pooten; d.
kleur is over 't geheel genomen holder bruin.
Hij leeft in d. bosschen v. Nieuw-Holland en
is een zeer schuwe vogel, die zich met insecten,
vooral kevers, en met landslakken voedt.
Lieshout, een dorp on gemeente in d. Ned.
prov. Noord-Brabant, 1 uur t. N.-W. v. Helmond, met 1250 inw.
Liestal, d. hoofdstad v. 't Zwitsersche
kanton Bazelland, a. d. Ergolz en a. d. spoorw.
Bazel—Lucern, waarvan bier een zijbaan n.
Waldenburg pat; 't heeft een fraai regeetwee banken, vele fabrieken en
I
voor 't grootste deal Evangel., inw.
Zievenheersbeestjes of Lievenheershaantjes (Coccinellidae) vormen een familie
in d. orde der Coleoptera of Schildvleugelige
insecten (kevers). Zij zijn over 't algemeen
lialfkogelvormig v. gedaante, boven bol en
vlak, hebben kleine geknopte sprieten en
bijlvormige voelers a. d. onderkaken en d.
tarsen der pooten hebben drie (schijnbaar
slechts twee) geledingen. Er zijn seer vele
soorten v., die in een groote menigte geslachten worden verdeeld. Ook in ons vaderand ziet men vele dozer torretjes, die meestal
geel met zwart of wit gevlekt of rood met
z wart gevlekt zijn on dikwijls in 't voorjaar
in d. huizen worden aangetroffen.
Als larven zijn daze torretjes langwerpig
rondo, weeke dieren met een harden kop, die
twee groote kaken heeft; 't lichaam is sours
op d. rug, maar nagenoeg altijd op d. zijden
met uitstekende knobbeltjes bezet on grijs of
geel met roode on zwarte vlekjes. In dien
toestand zijn zij geweldige vijanden der blad1 uizen, die 't eenige voedsel v. verscheidene
soorten uitmaken. Om to verpoppen hechten
zij zich met 't achtergedeelte v. 't lijf a. een
blad on zij stroopen dan d. huid af, waarop
een licht gale pop to voorschijn komt, die
langzamerhand donkerder tinten aanneemt
en gevlekt wordt. Na ongeveer 14 dagen barst
bij daze pop 't ruggevlies open en d. eerst
nog weeke kever komt to voorschtjn. d. Jonge
I arven ontstaan uit eieren, die d. moederkevers
op d. bladeren leggen.
't Meest bekend is 't zevenvlekkige Hovenheersbeestje (Coccinella septen2pu,nctata), 3 1/2 Par.
ijn lang on 3 breed, kop en hals zwart, beide
net twee witte vlekken on op d. beide roode
41ekschilden samen zeven zwarte rondo vlekjes.
Dit diertje ziet men zeer menigvuldig in warmoezerijen, gelijk mode op duindoorns in d.
duinen. Ook komt veel voor Coccinella bipunctata, slechts 2 Par. lijn lang, met kop en hals
zwart met wit gezoomd on d. dekschilden
rood, ieder met een rond, zwart vlekje in
't midden. Dit diertje wordt veel op wilgen
aangetroffen.
Lievens (JAN), ook Livens of Livius
genaamd, ward 24 Oct. 1607 to Leiden gab. en
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door Joris Verschoten en later door Peter
Lastman in d. schilderkunst onderwezen.
Later begon hij zich d. grobten Rembrandt
tot voorbeeld to stollen en 14 slaagde daarbij
vooral goed in portretten. Toen hij eenigen
naam verkregen had, reisde hij n. Engeland,
waar hem d. ear to beurt vial, d. portretten
des konings on der koningin, benevens die v.
een aantal der aanzienlijkste uit den lande to
mogen schilderen. Na een verblijf v. drie jaren
keerde hij nit Engeland terug on vertoefde hij
geruimen tijd to Antwerpen, waar hij d. dochter v. d. beroeniden beeldhouwer Michiel
Colyns huwde. Hij schilderde in diezelfde
stad voorts een aantal schilderijen voor ker.
ken, kloosters en particulieren. In 1640 word
hem door d. prins v. Oranje on later door d.
regeering v. Leiden d. vervaardiging v. schilderijen opgedragen. Voor d. laatste schilderde
hij „d. self beheersching v. Scipio Africanus",
waarvoor hem 1500 gulden betaald warden.
Omstreeks denzelfden tijd schilderde hij als
schoorsteenstuk in d. burgemeesterskamer v.
't stadhuis (thans paleis) to Amsterdam „Fabius Maximus als afgesant v. d. senaat v.
Rome, tot zijn zoon d. consul in 't lager gezonden", benevens eenige zinnebeelden v. „d.
Gerechtigheid", „d. Voorzienigheid" enz. Tot
zijn baste portretten behooren die v. De Ruyter, Tromp en Vondel. 't Laatste vindt men
in 's Rijks museum to Amsterdam. Ook in
buitenlandsche musea,. zooals to Berlijn, to
Miinchen enz., vindt men zijn werken.
Ook in zijn gravures en etsen volgde hij d.
manier v. Rembrandt !la; zijn work is vol
geest, ofschoon niet zoo krachtig als dat v.
Rembrandt. Vaak graveerde hij later in d
door hem geetste plaat. Twee v. zijn fraaiste
portretten, die v. D. Heinsius en J. Gouter,
zijn bijna geheel gegraveerd. Gersaint en,P.
Yver hebben in hun catalogi v. Rembrandt's
work d. etsen v. dozen meester genoemd.
Bartsch geeft in zijn „Catalogue raisonne de
Pceuvre de Rembrandt". 66 platen op, waaronder 6 twijfelachtige. Nieuwer is d. „Catalogue des estampes de Rembrandt, F. Bol,
J. Lievens etc. colligees par Robert Dumesnil" (Parijs 1835). Zijn portret is door Vorsterman naar A. v. Dijck gegraveerd.
.Lieve-vrouwen-bedstroo. Dozen fraaien
naam geeft men a. 't welriekend Ruwkruid
(Asperula odorata L), ook wel wegstroo geheeten, een overblijvond plantje, dat bij ons
to lande zelden in 't wild voorkomt, in Mei
en Juni bloeit en in schaduwachtige boschstreken wordt aangetroffen. Om zijn bij
droging aangenamen geur wordt dit kruid
zeer algemeen aangekweekt en tot verschill.
doeleinden gebruikt. 't Is d. Waldmeister der
Duitschers on een hoofdingredient ter bereiding v. meidrank of kruiderwijn; doze aanwending v. 't lieve-vrouwen-bedstroo is niet
alleen in Duitschland, maar ook ten onzent
algemeen. Zeer doelmatig is ook 't gebruik,
dat wel v. 't lieve-vrouwen-bedstroo wordt
gernaakt, om nl. onaangename geuren to verdrij yen of minder waarneembaar to maken ; zoo
kan men 't met goed gevolg op zekere plaatsen neerleggen, waar zijn sterke geur dan d.
aanwezigheid v. onwelriekende gassen minder doet bemerken. Zelfs wordt voor d. aangenamen geur 't lieve-vrouwen-bedstroo ook wel
tuss. rook- en snuiftabak gelegd. 't Kruid met
d. bloemen v. 't lieve-vrouwen-bedstroo word
vroeger (onder d. naam Herba Matrisilvae s.
Hepnticae stellatae) in d. geneeskunde gebezigd
en daarvan ward een tinctuur en een zalf
(Unguentum sarcoticum) bereid.
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Asperula odorata heeft een kruipenden wor-

telstok, ongeveer een voet hooge, kantige
stengels, 'die met kransvormende (6-8tallige),
langwerpig-lancetvormige, a. d. rand gewimperde bladeren bezet zijn; d. kleine, welriekende, witte bloemen zijn a. d. uiteinden der
stengels in sierlijke bloemtuilen vereenigd. Pit
plantje behoort tot d. Stellatae of Galiaceae,
die door eenige botanici als een afzonderlijke
plantenfamilie worden beschouwd, door anderen echter als een afdeeling v. d. natuurlijke
fam. der Rubiaceae worden aangezien. In 't
stelsel v. Linnaeus behoort 't lieve-vrouwenbedstroo tot d. le orde der 4e klasse (Tetrandria Monogynia).

Van 't geslacht Asperula zijn verder bij ons
inheemsch Asperula arvensis L., een eenjarig,
in Mei en Juni bloeiend plantje, dat op bouwlanden bij Maastricht wordt gevonden, en
Asperula cynanchica L., een overblijvende
plant, die v. Mei tot Juli bloeit en op zonnige plaatsen in zand- en heidegrond wordt
aangetroffen.
Lievriet is een rhombisch kristalliseerend,
bruin- of groenachtig zw art, gewoonlijk on
doorzichtig mineraal, dat iets minder hard is
dan veldspaath, 't soort. gew. 3,8 a 4,1 heeft
en beschouwd wordt als een silicaat v. ijzer
en calcium. 't Komt o. a. voor op Elba, in
Toscane, in Silezio, in Nassau en op Groenland.
Lieu-Kieu, Zie Lioe-Kioe.
ZieZeil-Mayer (ALEXANDER), een historieschilder, geb. 24 Jan. 1839 to Raab in Hongarije, studeerde te Weenen en Munster en
kwam in 1862 onder leiding v. Piloty. In dien
tijd schilderde hij zijn „Koningin Maria en
Elizabeth v. Hongarije" en „d. Heiligverklaring der H. Elizabeth". In 1880 werd hij directeur der kunstschool in Stuttgart en in 1883
professor a. d. academie te Munchen. Nog
bekender dan door zijn historiestukken, bijv.
„Maria Theresia, een arm kind sussend"
(1867) en „Weldadigheid der H. Elizabeth v.
Thuringen" (1882), werd hij door zijn af beel. dingen voor Von Scheffels „Ekkehard", Goethe's „Faust" on Schillers „Lied von der
Glocke".
Ligato (Ital. v. ligare, binden), een muziekterm, verbonden, gesleept beteekenende.
Ligatuur of ligatura is d. binding v. twee of
meer noten v. geltjke toonhoogte, die als een
noot aangehouden worden; 't verbindingsteeken ervoor bestaat in een boogje. In d.
heelkunde bestempelt men met dezen naam
een verband, in d. boekbinderij een band om
een book.
Lightfoot (JOHANNES), een Engelsch theoloog en beoefenaar der Oostersche talon, gob.
in 1602 to Stock in 't gnat's. Strafford on
overl. 6 Dec 1675 to Londen. Hij studeerde te
Cambridge, werd achtereenvolgens leeraar bij
verschill. gemeenten on schreef behalve vele
andere werken „Horae hebraicae talmudicae". d. Beste uitgaaf zijner gezamenlijke
werken verscheen to Utrecht in 1699.
Lightfoot (JOSEPH BARBER), een beroemd
theoloog, geb. 13 April 1828 to Liverpool en
overl. 21 Dec. 1889 to Bournemouth. Hij
studeerde a. Trinity-college te Cambridge,
werd daar in 1858 universiteitsprediker, verrichtte ook eenige jaren d. geestelijken dienst
a. 't Engelsche hof, was v.1871—'79 canonicus
a. 't St. Paul's College te Londen en zag zich
in laatstgenoemd jaar tot bisschop v. Durham
benoemd. LIGHTFOOT heeft zich o. a. verdienstelijk gemaakt door zijn commentaren op d..
brieven v. Paulus a. d. Galatiers, d. Philippenzen, d. Colossensen enz., door zijn geschrift
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„Ignatius on Polycarpus" (3 dln, 1885) en door
API work, een nieuwe uitgave v. 't N. Testament betreffende (1872).
Ligne, een oud Belgisch geslacht, dat zijn
stamzetel in Henegouwen en zijn goederen
in Oostenrijk, Belgid on Frankrijk heeft. d.
Beroemdste v. dit geslacht is CHARLES JOSEPH
DE LIGNE, geb. 12 Mei 1735 to Brussel als noon
v. d. vice-koning v. Sicili8, vorst CLAUDE
LAMORAL DE LIGNE (geb. 1685, Overl. 1766).
Doze diende sedert 1752, evenals d. vader on
grootvader, met onderscheiding in 't Oostenrijksche leger, inzonderheid tijdens d. zevenjarigen oorlog. Na d. slag bij Hochkirch werd
htj kolonel on in 1771 generaal-luitenant. Na.
onder Laudon in d. Beiersch en Successieoorlog
bevel over een voorhoede to hebben gevoerd,
deed hij een reis door Itali8, Zwitserland on
Frankrijk; hij knoopte betrekkingen aan met,
Voltaire, Rousseau, Frederik d. Groote e. a.
en kreeg ten gevolge v. een diplomatieke
zending n. s. Petersburg v. Katharina II d..
waardigheid v. Russisch veldmaarschalk on
in 1788 v. Jozef II die v. grootmeester der
Oostenrijksche artillerie. Door d. Franschen
bij d. verovering v. Belgie v. zijn goederen
beroofd en sedert d. dood v. keizer Jozef II
buiten dienst, wijdde hij zich nu geheel a.
letterkundigen arbeid. Ook onder Frans I, die
hem wel in 1808 tot veldmaarschalk benoemde,
kreeg hij niet weer 't commando. Napoleon
hief in 1803 't beslag op, dat op zijn goederen
was gelegd, en hij ontving tot schadeloosstelling v. 't Duitsche rijk d. voormalige
abdij Edelstetten, die hij in 1804 a. prins Esterhazy verkocht. Hij overl. 13 Dec. 1814 teWeenen, waar hij ter bijwoning v. 't congres.
vertoefde. Hij schreef „Mélanges militaires,
littOraires et sentimentaires" (34 dln, Weenen
en Dresden 1795-1811), gevolgd door „Oeuvres
posthumes" (6 dln, 1817). Ztjn „Lettres et
pensees" (2 dln, Parijs 1809) gaf Mme de Stael,
zijn „Oeuvres choisies" (2 dln, Parijs 1809)
Maltebrun uit. Een nieuwe uitgave zijner
werken bezorgde Lecroix (4 dln, Brussel 1860).
Zijn leven beschreef graaf Thilrheim (Weenen
1878). .— Een kleinzoon v. hem was vorst
EUGENE LAMORAL FRANVIS CHARLES DE LIG-NE,.

vorst v. Amblise en Epinoy, grande v. Spanjo,
geb. 28 Jan. 1804. In 1838 vertegenwoordigdehij Bel& bij d. kroning v. Engelands koningin
en v. 1842—'48 was hij Belgisch gezant in
Parijs, v. 1848—'49 a. d. Italiaansche Hoven.
In 1851 werd hij lid, in 1852 president v. d.
Belgischen senaat. Ook werd hij nog (voor
korten .tijd) minister v. staat, Oostenrijksch
kamerheer en ridder v. 't gulden Vlies -; hi
overl. 20 Mei 1880. 't Tegenwoordig hoofd v.
't geslacht is d. kleinzoon v. d. voorg, prins
LOUIS LAMORAL (geb. 18 Juli 1854).
Ligny, een dorp in d. Belgische prow.
Namen, op d. grens v. Brabant on Henegouwen gelegen, is bek end door d. veldslag, aldaar
16 Juni 1815 door 't Fransche leger onder
Napoleon tegen d. Pruisen onder Blucher
geleverd; welke slag, ofschoon 't voordeel a.
d. zijde der Franschen bleef en Blucher genoodzaakt was op Wavre terug to trekker[,
nochtans in meer dan eon opzicht nadeelig
voor d. Franschen keizer is geworden en
mode heeft bijgedragen om d. slag bij Waterloo, op 18 Juni daaraanvolgende, in 't voordeel
v. d. bondgenooten to doen beslissen,
't Engelsch-Nederlandsch leger onder Wellington had op 14 Juni zijn hoofdkwartier to
Brussel, 't Pruisische leger onder Bliicher 't
zijne to Namen. 't Eerstgenoemde telde 104 000
man on 250 stukken geschut, 't laatstgenoemde
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120000 man. Napoleon, wiens leger slechts
122 000 man en 350 stukken geschut stark was,
had, zich to zwak gevoelende tegenover d.
vereenigde strijdkrachten der bondgenooten,
4 t plan gevormd 't vereenigen daarvan to
voorkomen en d. verschill. afdeelingen afzonderlijk slag to leveren. Vroeg in d. morgen
v. d. 15den trok 't Fransche leger over d.
Sambre 't wierp d. Pruisische voorhoede terug
on bezette Charleroi on Gasselies. Wellington,
vernemende, dat Napoleon tegen hem d. aanval richten zou, stelde zich niet in beweging,
hoe dringend ook door Blucher daartoe aangezocht. Eerst in d. nacht v. d. 15den op d.
16den, toen d. bedooling des keizers geen twijfel meer overliet, deed hij zijn eerste lager
korps, 7000 man stark, onder d. prins . v.
Oranje, d. stalling bij Quatre-Bras innemen.
In denzelfden nacht ontving Ney insgeltjks
't bevel v. Napoleon, zich met zijn leger,
dat 18000 man telde, bij Quatre-Bras in slagorde to stollen, terwijl 't legerkorps onder
Erlon d. stalling bij Frasnes, Cuss. d. beide
lagers in, moest innemen, oin naar d. eon of
andere zijde, waar 't 't moest noodig zou zijn,
ter versterking op to rukken. Omstreeks 3 1/2
uur in d. namiddag v. d. 16den vial Napoleon
d. Pruisen aan. Hevig werd a. beide zijden
gestreden. Bliicher verloor op dien dag 20 000
man, terwijl 't verlies v. 't Fransche leger
niet meer dan 7000 man bedroeg. Blilcher was
ten laatste genoodzaakt 't dorp Ligny, waar
't hevigst gestreden was, to verlaten on trok
terug op Wavre, door d. duisternis begunstigd.
Een misslag v. d. keizer was, dat hij eerst d.
volgenden dag a. Grouchy on v. Damme 't
bevel gaf, met 35 000 man d. Pruisen na to
zetten, terwijl 't bovendien gewichtig in d.
gevolgen was, dat dozen, door daze of gene
oorzaak mislaid, d. weg n. Lubbach in plaats
v. dien naar Wavre insloegen on daardoor
slechts ten halve a. d. ontvangen last konden
voldoen. Inmiddels was Ney slaags geraakt
met d. prins v. Oranje en, to zeer verzwakt,
doordat 't korps v. Erlon bevel had ontvangen n. Ligny op to rukken, was hij gedwongen al vechtende to wijken, terwij1.1 hem
eerst bij Frasnes gelukte stand to houden.
Niet minder gewichtig is 't feit, dat Erlon, n.
Ligny opgetrokken, daar aankwam, toen d.
slag reeds ten voordeele der Franschen beslist
en zijn hulp alzoo overbodig was, zoodat die
krijgsmacht gedurende d. geheelen dag buiten
working bleef, terwijl, indien Erlon tijdig Ney
had kunnen versterken, wellicht ook d. slag
bij Quatre-Bras ten voordeele der Franschen
beslist ware geworden. d. Oorzaak v. dien
misslag is nooit opgehelderd. Toen a. Wellington d. geleden nederlaag bij Ligny bekend
was geworden, trok hij naar 't bosch v. Soignies en, nadat hij zich met Blilcher aangaande d. to nemen maatregelen verstaan had,
stelde hij zich in d. morgen v. 18 Juni in d.
velden v. Waterloo in slagorde en nam hij d.
slag aan. Eerst in d. avond kwamen d. Pruisen
aldaar aan, doch nog tijdig genoeg om een
overwinning op 't Fransche leger to doen behalen, die d. val des keizers ten gevolge had
on over 't lot v. geheel Europa besliste. Merkwaardige bijzonderheden, betreffende d. gebeurtenissen v. die zoo hoogst belangrijke
dagen, kan men o. a. vinden in d. „Memoires
Ocrits a St. HOlene".
Ligue (liga, league), eigenlijk een verbond
of verdrag, dat eenigen tot een gemeenschappelijk oogmerk met elk. aangaan, een coalitie
of samenwerking; doch meestal wordt, wanneer men v. de ligue spreekt, daarmee bedoeld
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d. Fransche Katholieke ligue nit d. 16e eeuw
of ook wel d. Engelsche Anti-cornlaw league,
in 1838 opgericht.
d. Fransche ligue word 13 Febr. 1576 door
hertog Hendrik v. Guise to Poronne gesticht,
tot herstelling on verdediging v. d. Katholieken godsdienst en troonsopvolging. Na d.
dood v. Karel IX (30 Mei 1574) aanvaardde
zijn brooder, toen koning v. Polen, d: kroon
onder d. naam Hendrik III. Hendrik, koning
v. Navarre (later Hendrik IV), herriep zijn
Katholieke geloofsbelijdenis en stelde zich opnieuw a. 't hoofd der Hugenoten. Conde wierf
troepen in Duitschland aan en d. hertog v.
Alencon (d. broeder v. Hendrik III) sloot zich,
uit ontevredenheid met 't hof, a. d. partij der
Hugenoten aan. Men eischte,een staatshervorming on een bijeenroeping der Staten-Generaal.
Hendrik III sloot daarop met ztjn broeder eon
vrede, waarbij hij hem Anjou, Touraine on
Berry afstond, on met d. Hugenoten d. ben
godsdienstvrede (1576), waarbij hij hun toestond
8 nieuwe vrijplaatsen, 't recht op d. helft der
plaatsen in d. parlementen (chambres miparties)
en geheele vrijheid v. godsdienst in geheel
Frankrijk behalve in Parijs.
d. IJverige Katholieken, verbitterd over daze
bewilligingen, gingen hierop onder Hendrik
v. Guise eon bondgenootsehap aan, de heilige
ligue genaamd, tot verdediging v. 't Katholieke
geloof on uitroeiing der ketterij. Zij verbonden
zich tot wederkeerige verdediging tegen en
bekamping v. ieder, zonder eenige uitzondering,
die zich niet a. d. ligue wilde aansluiten d.
Bedoeling was duidelijk gericht tegen d. koning
en men wilde er zelfs d. toeleg in zien 't huis
Guise to stollen in d. plaats der regeerende
dynastie. Om daze plannen to verijdelen trad d.
koning zelf in d. ligue (6 Nov. 1576). d. Hortog
v. Anjou (Alencon) overl. 10 Juni 1584 en, daar
or geen troonopvolger was, moest, na d. dood
des konings, d. kroon op Hendrik v. Navarre
overgaan. Huis Bourbon volgde dan 't huis
Valois op. d. Hortog v. Guise riep daarop, 31
Dec. 1584, d. ligue to Joinville bijeen, waar
nu ook d. koning v. Spanje lid word. d. Oude
kardinaal Karel v. Bourbon, oom v. Hendrik
v. Navarre, werd tot hoofd der ligue gekozen
on tevens werd besloten hem, bij overlijden
v. Hendrik III, dozen to laten opvolgen. d.
Kardinaal vaardigde eon manifest uit, waarin
hij zich zelf tot -troonopvolger en d. hertog
v. Guise tot stadhouder des rijks verklaarde,
a. 't yolk vermindering v. lasten on a. d.
parlementen d. herstelling hunner voorrechten
beloofde. Hendrik III stond hierop bij 't edict
v. Nemours (1585) tien vrijplaatsen a. d. ligue
of en ontnam a. d. Hugenoten d. hunne,
benevens d. hun toegestane vrijheid v. godsdienst. In d. hieruit ontstanen burgeroorlog
versloeg Hendrik v. Navarre 't leger der ligue
bij Coutras (1587). d. Ligue, door d. koning v.
Spanje ondersteund, verloor echter d. moed
niet. Eon comitO v. 16 leden vormde zich, dat
aandrong op d. afzetting des konings en 't
opdragen v. 't koninklijk gezag a. d. hertog
v. Guise. 't Vond zijn voornaamsten stern in
d. mindere volksklasse to Parijs. d. Koning
verzamelde troepen, doch werd bij 't zoogen.
barricadengevecht uit d. stad verdreven en nam
d. wijk n. Chartres (1588). Geheel ontmoedigd
en door zijn moeder, Catharina de Medic's, tot
toegeven geraden, stond hij al d. eisc en der
ligue toe. d. Hertog v. Guise word tot stadhouder des rijks benoemd, d. Hugenoten werden vogelvrij verklaard en een staten-vergadering werd to Valois bijeengeroepen. Aldaar
werden, door toedoen des konings, Hendrik
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v. Guise en zijn broeder d. kardinaal vermoord.
Deze daad had echter niet 't gevolg, dat Hendrik III ervan verwachtte. d. Derde broeder
der Guisen, d. hertog v. Mayenne, was 't gevaar ontkomen. d. Ligue verklaarde hems tot
stadhouder des rijks en d. koning vervallen
v. d. kroon. d. Paus deed d. laatsten in d. ban
en bijna al d. Katholieken vielen hem af. In
dozen ttjd overl. d. koningin-moeder. Op haar
sterfbed ried zij haren zoon, zich met Hendrik
v. Navarre te verbinden en hun gemeenschappelijk recht tegen Guise te verdedigen. d.
Koning volgde dezen raad, sloot een verbond
met zijn troonopvolger en belegerde met hem
Parijs, d. hoofdplaats der ligue. In Parijs
oefende d. partij der zestienen een waar
schrikbewind uit; er heerschte daarenboven
hongersnood. Een Dominicaner monnik, Jacques Clement, begaf zich met een brief naar
't kamp der belegeraars en stak d. koning
bij 't overreiken hiervan dood (1 Aug. 1589).
d. Tegenstand der ligue hernieuwde zich
met dubbele kracht. d. Kardinaal v. Bourbon
werd door haar, onder d. naam Karel X,
tot koning uitgeroepen. Na zijn kort hierop
gevolgden dood (9 Mei 1591) vergenoegde d.
hertog v. Mayenne zich met zijn stadhouderschap, terwijl Philips II vergeefsche moeite
deed zijn dochter Clara Eugenia, wier moeder
een Fransche prinses en die met d. jongen
hertog v. Guise verloofd was, d. troop te doers
beklimmon. d. Haat tegen Spanje en d. vrees
Frankrijk tot een vazalstaat v. Philips to
maken weerhield zelfs d. ligue behalve
't comite der zestien — dit plan to ondersteunen, terwijl Hendrik v. Navarre (nu Hendrik IV) zijn aanhang ondertusschen allengs
zag toenemen en zijn vijand meermalen, voornamelijk bij d. slag v. Ivry (14 Maart 1590),
nederlagen toebracht. d. Ligue gaf echter d.
strijd niet op. Vruchteloos trachtte Hendrik
Parijs door uithongering on Rouaan door
kracht v. wapenen to veroveren; op beide
plaatsen dwong hem een Spaansch leg' er, onder
d. hertog v. Parma, 't beleg op to broken. d.
Ligue riep eindelijk d. staten-generaal to Parijs
bijeen (1593). Om een einde a. d. burgeroorlog
to maken on d. bedoelingen v. Spanje voor
good d. bodem in to slaan, besloot Hendrik
weder tot 't Katholieke geloof terug to keeren
en woonde hij (25 Juni 1593) d. mis bij. „Paris
vaut 'Men une masse" (Parijs is wel een mis
waard) zeide hij. d. Grond v. d. tegenstand
tegen Hendrik was nu vervallen. Hij word
to Chartres gezalfd en alle groote steden
openden, op 't voorbeeld v. Parijs, hun poorten
voor hem. d. Hoofden der ligue, ook Mayenne
en d. jonge hertog v. Guise, onderwierpen
zich op goede voorwaarden. d. Ligue loste
zich op en d. burgeroorlog was -gegindigd
(1595). Met Spanje nam d. oorlog pas een
einde bij d. vrede v. Vervins (2 Mei 1598).
't Doel der in d. tweede plaats genoemde
ligue, d. Engelsche anti-cornlaw-league, was d.
afschaffing v. 't beschermend recht op 't koren.
Dit recht bestond sinds lang, doch was vooral
in 1814 tot een buitengewone hoogte opgevoerd. Door 't continentaal stelsel v. 't vasteland afgesloten, was men in Engeland, om in
d. behoefte a. graan to voorzien, allengs begonnen ook die gronden voor d. graanbouw
te bestemmen, die daarvoor uit d. aard niet
geschikt waren en in gewone tijden d. concurrentie tegen 't v. buiten aangevoerd graan
niet konden volhouden. Toen met d. vrede 't
vrij verkeer hersteld was, kwam men d. bedreigde eigenaars door hooge inkomende rechten op 't aangevoerde graan to hulp. Om a.
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d. voortbrengers winst to verzekeren, werd d.
verbruiker verplicht duur brood to eten. In
1828 brachten d. ministers Huskisson en Canning dit recht tot een matiger bedrag terug.
Een der eerste en bekwaamste bestrijders
v. 't beschermend graanrecht was d. kol.
Thompson, die in 1828 daar een geschrift
tegen uitgaf en vervolgens dit onderwerp
behandelde in onderscheiden geschriften, waaruit d. league haar baste argumenten geput
heeft. Reeds vroeger hadden zich in London,
Liverpool, Manchester enz. vereenigingen tot
afschaffing der graanwetten gevormd, maar
eerst in 1838 kwam d. eigenlijke league tot
stand. d. Groote geldcrisis, 't misgewas, in dat
jaar ontstaande, en d. daaruit voortvloeiende
algemeene ellende, d. duurte en schaarschte,
d. stilstand v. d. arbeid, 't dalen der worklooneR, oproeren, brandstichting, straatrooverij, ziekten, hongersnood enz. werkten
krachtig mode om a. d. oppositie tegen 't
voorrecht der graanbouwende landbezitters
een beteekenis en invloed te geven, welke zij
tot nu toe niet gehad had. Voornamelijk door
d. bemoeiingen v. Richard Cobden, bijgestaan
door Birney, Paulton, Bowring, Archibald
Prentice, J. B. Smith e. a., word in Dec. 1838
een petitie tot onmiddellijke afschaffing v. 't
beschermend recht op d. granen en tot invoering v. 't vrijhandelstelsel a. 't Lagerhuis
ingediend. Doze petitie word verworpen met
344 stemmen tegen 197. In d. eerste da gen v.
1839 kwam daarop d. league tot stand. d. Geschiedenis v. dit verbond is in hoofdtrekken
genoegzaam bekend. d. Middelen, waardoor 't
werkte, waren meetings, vlugschriften en dagen weekbladen. Zijn inkomsten waren: in
1839 5000 p. st., of f 60 000, in 1840 6000 p. st.,
of f 72 000, in 1841 10 000 p. st., of f 120 000, in
1842 25 000 p. st., of f 300000, in 1843 50000 p. st.,
of f 600 000, in 1844 100 000 p. st., of f 1 200 000,
in 1845 500 000 p. st., of f 6 000 000. Daarenboven had men nog d. opbrengsten v. tentoonstellingen, feesten, gastmalen enz. Zoo bracht
een tentoonstelling, door d. league in 1845 te
London in d. schouwburg v. Covent-garden
gehouden, 25 000 p. st. (f 300 000) op. In 1844
was d. vereeniging reeds zoo machtig, dat zij,
gebruik makende v. eene wettelijke bepaling,
waardoor elk landeigenaar, die een vrij eigendom (free-hold) bezat, met een opbrengst v.
40 shillings (ongeveer f 2.5), kiesgerechtigd was,
alleen in d. graafschappen Lancaster, Chester
en York 5000 nieuwe kiezers deed inschrijven.
In 1846, onder 't ministerie Robert Peel, bracht
eindelijk daze staatsman d. bill tot afschaffing der graanwetten tot stand. 2 Juli 1846
word to Manchester in een openbare vergadering besloten, dat d. league, haar doel bereikt
hebbende, ophield to werken, doch dat zij
haar taak weer zou opvatten, zoodra d. protectionisten opnieuw beschermende graanwetten wilden invoeren. Tot d. voorn. werken
over d. geschiedenis der anti-cornlaw-league
behooren : „Anti-cornlaw circular", eon dagblad, door d. vereeniging te Manchester uitgeg.,
1839; The League", 't officieele dagblad der
vereeniging, 1843—'46; „Brief history of the
rise and progress of the anti-cornlaw-league",
1845; „Cobden et la ligue, ou !'agitation an.glaise pour la liberte du commerce", par Frederic Bastiat, en „Richard Cobden, les ligueurs
et la ligue, précis de l'histoire de la derniere
revolution Oconomique et financibre on Angleterre", par Joseph Gamier.
Liguori (ALFONSO MARIA DE), d. stichter
v. d. orde der Redemptoristen (zie Redemptoristen), ook naar hem Liguorianen genoemd,
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werd 26 Sept. 1696 to Napels geb. Na zich
eerst op d. rechtswetenschappen to hebben
toegelegd, trad hij in d. geestelijken stand;
hij sloot zich btj d. propaganda aan en maakte
grooten opgang als prediker. Hij stichtte een
orde, welker laden zich naar d. Verlosser (il
santo redentoro) noemden en waarvan 't hoofddoel was d. handhaving v. 't ware geloof
door prediking voor 't yolk. Paus Clemens
XIII benoemde LIGUORI in 1762 tot bisschop
v. s. Agatha Gothici, doch zijn boetedoeningen
en vasten verzwakten zijn gestel zoodanig,
dat hij door Pius VI in 1775 v. zijn bisschoppelijke function, op zijn verzoek, ontheven
werd, waarna hij zich naar d. door hem gestichte congregatie to Nocera de Pagani begaf,
waar hij 1 Aug. 1787 overl. Gregorius XVI
canoniseerde hem 26 Mei 1839. Hij schreef
onderscheidene werken, waaronder d. voorn.
zijn „Theologia moralis" (Napels 1755), „Institutio catechistica" (Bassano 1768) en „Homo
apostolicus" (Venetie 1782).
Zie Jeancard, „Vie du b. Alphonso Liguori"
(Leuven 1829).
.Ligurie en d. Liguriers. 't Volk der
Liguriers bewoonde voormaals 't zuideltjk
gedeelte v. Gallia en 't noorden v. Italie, terwij1 't t. W. door d. Iberiors overwonnen, a. d.
oostzijde door d. Romeinen aangevallen en in
125 v. Chr. a. dezen onderworpen werd. Als
landstreek ontving Ligurie haar grenzen v.
Augustus, die haar tot d. negende Regio v.
Italie verhief. Zij was toen begrensd t. W.
door d. rivier Varus (Var) en d. Alpen tot a.
d. berg Vesulus (Viso), t. N. door d. Pactus
(Po) tot a. Placentia (Piacenza), t. 0. door- d.
Apennijnen, d. rivieren Trebia en Macra en t.
Z. door d. zee. d. Omliggende regionen, v.
west naar oost gerekend, heetten Gallia Narbonensis, G. Transpadana, G. Cispadana en
Etruria. d. Voorn. steden v. Ligurie waren
Genua, Nicaea (Nizza), Portus Herculis Monoeci (Monaco), Dertona (Tortona), Aquae
Statiellorum (Acqui), Polentia (Pollenza) en
Asta (Asti). d. Liguriers waren om hun
lichaamskracht, volharding en dapperheid bij
't Romeinsche leger als soldaten gewaardeerd.
In d. Middeleeuwen stonden zij als onverschrokken zeevaarders bekend, waaraan d.
republiek Genua haar room en luister to
danken had en uit wier midden eons d.
gebroeders Cabot en Columbus verrezen.
Trouwens voor landbouw en veeteelt was
't rotsachtige land al heel weinig geschikt.
Slimheid en gebrek a. goede trouw werden
d. Liguriers v. ouds mode toegeschreven.
Gelijk men weet, is Ligurie thans een der
compartimenti v. 't koninkrijk Italie (zie ald.),
dat d. beide provincies Genua en Porto-Maurizio bevat.
Onder d. Ligurische Alpen verstaat men
't Z.-0. gedeelte v. d. West-Alpen, die zich in
d. pas v. Savona (t. W. v. Genua) v. d.Apennijnen scheiden en zich uitstrekken tot d.
Col di Tenda. d. Ligurische Apennfinen
zijn 't N.-W. gedeelte v. d. Apennijnen, die
zich bij d. zoogenoemden pas v. Savona bij
d. Alpen aansluiten, d. golf v. Genua omringen en oostwaarts tot d. Monte Cimone
reiken. Over d. Buchetta-pas voert thans een
spoorweg, die Genua met Alessandria, Turijn
en Milaan verbindt. d. Ligurische zee is een
bochtige inham der Middellandsche zee, t. Z.
v. Genua, waarnaar zij ook d. naam Golf v.
Ligurische republiek. Dezen
Genua draagt.
naam nam d. republiek Genua aan (zie dat
art), toen zij zich in 1797 genoodzaakt zag,
v. Napoleon Bonaparte eon nieuwe staats-
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regeling a. to nemen. Doze was geheel en al
op d. Fransche leest geschoeid en rustte op
d. grondstelling v. vrijheid, gelijkheid on
volkssouvereiniteit. d. Wetgevende macht
was in twee kamers verdeeld, een raad der
oudsten (senaat) en een raad v. zestigen; d.
uitvoerende macht bestond in een directoire,
met een ministerie, welk directoire in 1802
door een doge werd vervangen. 't Bestaan
der republiek duurde echter niet lang; reeds
in 1805 werd zij, op haar verlangen, bij Frankrijk ingelijfd.
een heesLiguster (Ligustrum vulgare
ter, die over geheel Duitschland en andere
landen v. Europa verspreid is en ook in ons
vaderland, met name in d. Hollandsche duinen, in 't wild wordt aangetroffen. Hij wordt
4 tot 8 voet hoog; zijn lancetvormige, kortgesteelde, glanzige bladeren zijn a. elk. tegenovergesteld geplaatst; d. witte, welriekende
bloemen zijn a. d. uiteinden der takken in
dichte bloemspiesen vereenigd; d. vruchten
zijn bij rijpheid zwarte bessen, ter grootto
v. een erwt. d. Liguster wordt veel tot 't
maken v. heggen aangewend, zijn hard bout
is voor draaierswerk dienstig. Vroeger werden zoowel d. bladeren als d. bloemen en d.
min of meer purgeerende, zoetachtig-bittere
bessen v. d. liguster in d. geneeskunde gebezigd, maar tegenwoordig zijn zij geheel en
al in onbruik geraakt.
d. Liguster is ook wel onder d. Nederlandsche benamingen mondhout of keelkruid
bekend. d. Plant behoort tot d. natuurl.
fam. der Olfffachtigen (Oleaceae) on tot d. 1ste
orde der 2e klasse (Diandria Monogynia) v. 't
stelsel v. Linnaeus.
Liguster pifistaart (d.) (sphinx ligustri)
is een vlinder uit d. - familie der sphinxen
(sphingidae). d. Rups is lichtgroen met zeven
half witte, half paarse dwarsstrepen en komt
's zomers op wilgen en seringen voor. d. Vlinder zelf is roodachtig grijs en heeft afwisselend rozeroode en zwarte strepen op 't achterltjf.
Li-Hung-Tschang,
een Chineesch
staatsman en veldheer, geb. omstr. 1825, was
d. zoon v. een arm geleerde in d. prov. Nganhoi en studeerde a. d. academie to Hanlin.
Hij onderscheidde zich in d. bestriding v. d.
opstand der Taiping zoodanig, dat hij rechter
to Tschekiang en in 1861 gouverneur v. d. prov.
Kiangsu word; daze provincie bevrijdde hij
v. d. rebellen; hij kreeg daarvoor d. eeretitel•
gouverneur v. d. keizerlijke Prinsen en word
tevens in d. erfelijken adelstand verheven. In
1864 volgde hij d. markies Tseng als generaalgouverneur der beide Kiang's op on hij word dit
in 1870 ook over Petschili. Sedert 1883 voert
hij 't opperbevel over d. troepen in d. a. Tongking grenzende provincies. Hij bezit d. machtigsten invloed in China.
Liimfjord (ook Limfjord of Lymfjord) heat
d. ondiepe zeestraat, die 't noorden v. Jutland.
doorsnijdt, 't Kattegat met d. Noordzee verbindt en 't stift Aalborg als een eiland v. 't
Jutsche schiereiland scheidt. Hij begint in
't 0. bij Hals en behoudt 't karakter v. een
rivier tot Aalborg t. W. v. daze stad verwijdt
hij zich voor 't eerst ; hij sluit vele eilandjes in
en vernauwt zich weer naar 't W., om bij
Aggersdorf plotseling in een zeer groot bassin
to treden; hierin ligt o. a. 't 6 1/2 vk. mijlen
groote eiland WI's met d. stad Nykjobing.
Bij Aggerminde staat d. Liimfjord door een
nauwe poort met d. Noordzee in verbinding;
tot 1825 was 't slechts een zeeboezem; in dit
jaar brak echter d. zee door d. smalle duinenrij
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Zeilen, a. boord der schepen in
en maakte zij d. Liimfjord tot een zee8ngte, die
gebruik, zijn gevat in een raam v. touw167 KM. lang is en een oppervl. v. 1460 KM 2.
werk. d. Zijden v. dat raam noemt men lijken.
heeft.
Naarmate v. d. plaats, die zij innemen, worWanneer een schip onder zeil is en
den zij door aangehechte woorden onderscheid. wind a. d. eene of andere zijde inkomt of,
den. Zoo heat bijv. 't lijk, waarmee een vieranders gezegd, als d. richting v. d. wind
kant zeil is aangeslagen, ralijk on 't daarvan
een hook maakt met d. kiel, heeft 't schip
tegenovergestelde a. d. onderkant v. 't zeil
een Mi. en een Loefzfide ; d. laatstgen. is die,
onderljjk; d. lijken op d. zij.den hasten staanole
waar d. wind inkomt, d. eerstgenoemde die,
!Pen. d. Handeling v. 't mwaaien v. 't zeil
waar hij uitgaat. Een schip onder d. lij hebben
in d. Aiken wordt insgelijks aangeduid door
wil dus zeggen, dat 't schip beneden 's winds
't woord lijken, dat bier, als werkwoord geligt v. 't punt, waar men zich bevindt. In 't
bezigd, op d. gewone wijze vervoegd wordt;
tegenovergestelde geval heat 't, dat men 't
samengesteld met in, beduidt 't een zeil lijken
schip boven 's winds of to loevert op heeft. Bij
met ruimte, 'tzij dat 't zeil wordt ingelijkt on
harden wind zal 't vaartuig overhellen naar
dus dit met ruimte genomen, 'tzij dat 't lijk
d. zijde, waar d. wind uitgaat; komt d. wind
wordt ingelijkt en dus dit laatste met ruimte
bijv. a. bakboord in, dan zegt men, dat 't
schip over stuurboord ligt on is stuurboord
wordt aangenaaid. Van een zeil, dat met
harden wind of stormweer over boord gaat,
d. lijzijde.
Lijfrente. Doze instelling, a. d. Romeinen
zegt men, dat 't uit d. lijken gewaaid is, enz.
onbekend, schijnt haar oorsprong genomen to
Lijni wordt verkregen v. lijmgevende weefhebben in d. Middeleeuwen. Men schonk a.
sels, waartoe huid, bindweefsel, beenderen,
een kerk of een klooster een stuk land of
kraakbeenderen enz. behooren. Daze weefsels
een som gelds, waarvoor men zich een vruchtzijn in koud water onoplosbaar, maar worden bij koking met water, vooral onder v ergebruik of een rente zijn leven lang voorbehoogden druk, tot een geleiachtige zelfstanhield. In 't oude Fransehe recht worden daze
giften pre'caires genoemd. Een verordening v. _ digheid opgelost. Zij ondergaan daarbij eon
ontleding. Lijmgevende weefsels bestaan uit
Karel d. Kale v. 846 verbiedt prdcaires v.
kool-, water-, stik- en zuurstof on bevatten
geestelijke goederen, tenzij hij, die d. kerk
bovendien eenige zwavel. Beenderlijm
begiftigt, v. haar terugontvange, behalve
of
gelatine wordt bereidt uit beenderen v. zoog't vruchtgebruik v. d. geschonken zaak, dat
dieren. Deze worden behandeld met zoutzuur,
v. 't dubbel v. daze uit d. geestelijke goederen, of, zoo hij v. 't vruchtgebruik zijner gift
dat d. phosphaten on carbonaten oplost, en
't overblijvende skelet, d. zoogenaamde osseIne,
heeft afstand gedaan, 't driedubbel daarvan
die in koud water onoplosbaar is, lost in kokend
uit d. geestelijke goederen.
water, vooral onder verhoogden druk, op tot
d. Lijfrente behoort tot d. kansovereenkomlijm of gelatine. Na uitdamping on droging
sten. Zij komt veelal voor in dezen vorm,
blijft daze als een meer of minder gekleurde,
dat men a. iemand een kapitaal in geld of
goad overdraagt, onder boding dat hij daardoorschijnende, harde, amorphe stof achter,
die in weinig water reeds oplost. Vischlfjrn is
voor jaarlijks een zekere rente, 't bedrag der
afkomstig v. 't binnenste vlies der zwemgewone rente to boven gaande, uitkeere, 'tzij
blaas v. een snort steur; d. zwemblaas der
a. d. persoon, die 't kapitaal heeft overgedragen, 'tzij a. een of meer derde personen, zoovisschen lost zeer gemakkelijk in kokend
water op. Kraakbeen levert op dezelfde wijze
lang zij leven. 't Is dus onzeker, a. walks zijde
't voordeel zal zijn, of a. d. kant v. hem, die
een lijmstof, die chondrine heat on minder
't kapitaal verkregen heeft, wanneer d. rentstikstof bevat. Vogellijm is een Kars on dus
geen eigenlijke Zoowel beenderlijm als
heifer overlijdt, vOOrdat 't kapitaal geheel uitchondrine worden uit oplossingen door looigekeerd is, of a. d. kant v. hem, die 't kapitaal
zuur neergeslagen; chondrine wordt bovengegeven heeft, wanneer d. rentheffer langer
dien door andere verdunde zuren en gemakkeblijft leven, dan 't kapitaal strekt, dat voor
lijker dan gelatine door metaalzouten gepraed. rente gegeven is.
cipiteerd. Gelatine geeft bij koking met verVolgens ons recht (Burgerlijk Wetboek,
dund zwavelzuur o. a. lijmsuiker of glycocol.
Book III, Titel XVI, afd. 2) kan lijfrente ged. Ltjm, die onder d. naam schrijnwerkerslijm
vestigd worden op drie8rlei wijze : 1. bij bezwabekend is, bestaat hoofdzakelijk uit gelatine.
renden titel; 2. bij acts v. schenking; 3. bij
Veal lijm wordt ook in d. fabrieken v. geweven
uiterste wilsbeschikking. Zij kan gevestigd
wollen stollen gebruikt.
worden op 't leven v. den of meer personen,
Lijmers (d.) is d. naam v. een landstreek
zoowel op dat v. d. geldschieter of v. horn,
in d. Nederl. prow. Gelderland, a. gene zijde v.
wien men daarvan 't genot geeft, als op dat
d. Sop v. d. IJsel of d. Drususgracht, bevattende
v. een derde, hoewel daze daarvan geen
d. gemeenten Zevenaar en Duiven. Zij is zeer
genot hebbe.
vruchtbaar, doch bij hooge vloeden a, dijkLijk (cadaver) is d. naam v. 't overgebleven
breuken en overstroomingen blootgesteld.
lichaam v. mensch of dier,nadat't leven eruit
geweken is. — Lijkbaar noemt men d. baar,
.Lijn, Zie Touw.
waarop 't lijk grafwaarts wordt gebracht. —
Lijn (CORNELIS VAN DER), een Nederl. staatsman, in 't begin der 17e eeuw to Alkmaar gab.,
Lfikbidder is d. man, die a. d. menschen 't ververtrok als assistent n. Batavia, waar hij in
zoek overbrengt (bidt) om ten lijke of ter be1627 voet a. land zette. Na trapsgewijs d.
grafenis to komen. — Ljkbus (urn) noemt men
t voorwerp, waarin d. asch v. een verbrand
rangen v. onder- en opperkoopman, alsmede
v. opperboekhouder to hebben doorloopen,
bewaard wordt. — Lijkovens on lijkverbranding, zie Crematie, a. welk art. thans (Nov.
word hij tot d. waardigheid v. buitengewoon
raad v. Indi8 verheven. Slechts twee jaar
1892) zou kunnen worden toegevoegd, dat lijkdezen post bekleed hebbende, ward hij tot
ovens op dit oogenblik aanwezig zijn in d.
directeur-generaal verkozen, waarop hij tot
volgende Europeesche steden: Milaan, Pisa,
d. hoogsten trap v. aanzien en ear, nl. tot
Novara, Florence, Livorno, Spezzia, Gotha,
gouverneur-generaal v. Neorlandsch-Indi8, beWoking (Engeland), Parijs, Hamburg, Stocknoemd ward. Zijn voorganger, Antonia van
holm, Gotenburg, Heidelberg on Zilrich.
Li r, Zie Touw.
Diemen, die zijn ontslag verzocht had, be.
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kwam dit niet eer, dan nadat hij een waar.
digen opvolger in zijn plaats had kunnen
stellen. Onpartijdig liet hij toen 't oog vallen
op VAN DER LIJN, dien htj naar gin oordeel
als d. besten en geschiktsten persoon voor
dat gewichtig ambt beschouwde, waarop d.
gedane voordracht zonder bezwaar eerlang*
door d. Kamer v. Zeventienen bekrachtigd
word. — d. Aanvaarding der regeering was
voor VAN DER LIJN niet gemakkelijk, daar d.
maatschappij in verscheidene oorlogen gewikkeld was. d. Keizer v. Java had Batavia tweemaal belegerd. 't Gelukte onzen gouverneur
met d. vorst vrede to sluiten. Aan d. anderen
kant gaf Ceilon niet weinig to doen; ook d.
1/1oluksche eilanden waren in onrust en op
Ternate brak later een opstand uit, welks
demping hij evenwel a. Ain opvolger overlist; want, nadat VAN DER LIJN eenig verschil
met d. Kamer v. Zeventienen gekregen had,
legde hij in Oct. 1650 't bewind neder ; hij vertrok
in 't begin v. 't volgend jaar met zijn huisgezin naar 't vaderland en nam aldaar een
vast verblijf in zijn geboortestad Alkmaar,
waar hij verscheiden malen d. waardigheid
v. burgemeester bekleed heeft.
Lijn (Eon) is d. grons v. een vlak. Een
lijn, die d. eigenschap bezit, dat door twee
barer punten maar een zoo'n lijn kan gaan,
beet een rechte lijn. Een lijn, die niet recht is,
heet krom. Door d. beweging v. een punt
ontstaat een lijn. Een kromme lijn ligt al of
niet in een plat vlak. Kan door een kromme
lijn niet een plat vlak gebracht worden, dan
wordt zij soms een lijn v. dubbele kromming genoemd. Men denke zich door twee
punten eener kromme lijn een rechte lijn
getrokken, die daarna om een harer snijpunten met d. kromme lijn draait, totdat twee
snijpunten samenvallen. Op 't oogenblik v.
samenvalling dier twee punten tot een punt
verkrijgt d. rechte lijn een stand, in welken
men haar raaklfjn in dat punt a. d. kromme
lijn noemt. Doze raaklijn kan bovendien d.
kromme lijn nog in andere punten snijden.
Zijn twee grootheden, x on y, d. coordinaten
v. een punt in 't platte vlak (zie 't art. coo?...
dinaten), dan is een betrekking tuss. deze
grootheden d. vergelijking eener lijn. Van
veal belang zijn d. vergelijkingen, die in x
en y v. d. eersten on tweeden graad zijn. d.
Vergelijking v. d. eersten graad stelt een
rechte lijn, die v. d. tweeden graad een kegelsnede voor. Een lijn in d. ruimte, in welke
een punt door drie coordinaten, x, y, z, wordt
aangegeven, wordt beschouwd als d. doorsnede v. twee vlakken. Nu wordt bij coOrdinaten in d. ruimte een vlak door een vergelijking in x, y, z aangegeven. Twee vergelijkingen in x, y, z stellen dus d. punten voor,
die gemeen zijn a. twee vlakken, d. w. z.hun
doorsnede of d. lijn. Is een dozer vergelijkingen v. d. eersten graad (d. vergelijking v. een
plat vlak), dan is d. lijn v. onkel° kromming; is
goon der vergelijkingen v. d. eersten graad,
dan is d. lijn v. dubbele kromming.
Lijnzaad.

Zie Vlas.

Lijster. d. Lijsters (Turdidae) maken een
familie v. d. getandsnavelige (dentirostres)
gangvogels (passeres) uit. Zij staan in grootte
tuss. een leeuwerik en een tortelduif, zijn
donker- of lichter bruin v. vederdos, nestelen
en leven in d. bosschen on voeden zich met
insecten, bessen en zaden. Sommige soorten
blijven 's winters bij ons, andere komen slechts
op d. trek in 't najaar tot ons.
d. Morel wordt gewoonlijk tot d. liisters
gerekend, doch zal in dit woordenboek in een
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azonderlijk artikel (zie Morel) behandeld worden. 't Naast a. dezen staat d. ringlfister, berli9ster of kraagmerel (Turd-us torquatus), the
zwart is met uitzondering v. hals en krop,
welke wit zijn; 't wijfje is moor bruin dan
zwart. Deze vogel is in gewone jaren zeldzaam btj ons. Hij trekt door on overwintert
in noordelijk Afrika.
d. Groote of dubbele grauwe lijster (T. viscivorus) is mode bij ons zeldzaam, maar daarenboven zeer schuw. Zij is op d. rug grijsachtig
olijfkleurig met lichte randen a. d. vleugelveeren en d. buik rosachtig wit met driehoekige bruine vlekken. Deze is veal grooter
dan d. volgende soorten.
d. Kramsvogel (T. pilaris) komt 't naast bij
d. vorigen en is grijs a. kop en nek, zwartachtig roodbruin op d. rug en a. d. keel, d.
krop en d. buik roestgeel met zwarte vlekken. Hij komt in Oct. bij ons a., gewoonlijk
in onberekenbaar grooten getale. Zij blijven
gewoonlijk tot in Dec.
d. Koperwiek (T. iliacus) is d. soort, die
't meest bij ons in strikken gevangen wordt.
Van doze soort komt een groot en een klein
ras voor. Hij is bruin op d. kop, d. hals, d.
vleugels on d. staart, met een lichteren streep
boven d. oogen, d. binnenzijde der vleugels
on d. zijden daaronder roodkoperkleurig en
a.. hall en buik geelachtig, met langwerpige
bruine strepen. Deze vogel broedt in 't noorden v. Europa, is ook zelfs eenige malen in
d. prov. Groningen broedende waargenomen,
komt in Sept. en Oct. tot ons on is dan nog
zeer weinig schuw. 't Nest v. dozen vogel
vindt men op boomtakken, doch laag bij d.
grond; 't is v. gras gemaakt en bevat 4 tot 6 ,
blauwchtigroen,msklugvet
eieren.
d. Zanglijster (T. musicus) is d. kleinste v.
onze lijsters. Zij heeft d. kop, d. rug, d. vleugels en d. staart olijf kleurig bruin, d.binnenzijde der vleugels roestgeel, d. hals, d. borst,
d. buik en d. onderveeren v. d. staart geelachtig wit met vrij groote driehoekige zwarte
vlekken. Deze soort broedt vrij algemeen bij
ons on vermaakt ons in 't vroege voorjaar
evenals d. morel, langen tijd voordat andere
zangvogels beginnen, met Karen helderen liefelijken zang. 't Nest is v. binnen met fijngebeten hout gevoegd en bevat 3 tot 6 groene,
bruin- of grauw-gevlekte eieren.
Vooral d. beide laatste soorten zijn groote
lief hebbers v. lijsterbessen en worden daarmee in grooten getale in strikken gevangen.
Lijsterbessenboom (Sorbus aucuparia L.
s. Pyrus aucuparia Gaertn.). Deze boom behoort tot d. natuurlijke plantenfam. der Pomaceae en in 't stelsel v. Linnaeus tot d. 3e
orde der 12e klasse (lcosandria Trigynia). Ztin
bladeren zijn gevind, in jeugdigen toestand
zachtbehaard, later kaal, d. blaadjes zijn langwerpig lancetvormig en scherp gezaagd; d.
witte, welriekende bloemen zijn in dichte
bloemtuilen vereenigd; d. vruchten zijn kogelronde, ongeveer een erwt groote, bij rijpheid
schitterend roode (op roode kralen gelijkende)r
steenvruchten.
d. Lijsterbessenboom komt in vele strekerr
v. Europa menigvuldig veer; ook bij ons to
lande, waar hij in Mei en Juni bloeit, wordt
hij overal op boschrijke zandgronden in 't wild
gevonden. Hij is in onderscheiden streken v.
ons vaderland onder verschill. benamingen
bekend en heet kraalboom, kralleboom, lijsterkrallenboom, vogelbessenboom, sap-siepenhout,
spreeuwbezieboom, kwetsenbeienboom., sorbeboom,
kwalsterboom.
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Algemeen bekend is; dat voor verschill. soorten v. vogels d. vruchten v. d. lijsterbessenboom een geliefkoosd voedsel zijn; bij voor,
keur schijnen d. lijsters zich gaarne a. daze
spijs to vergasten, waarom men d. lijsterbessen in 't najaar in strikken voor 't vangen
dozer vogels gebruikt; a. dit gebruik, dat men
v. zijn vruchten maakt, heeft d. lijsterbessenboom zijn soortnaam aucuparia to danken.
Ook d. meeste v. bovenvermelde inlandsche
benamingen v. d. lijsterbessenboom zijn v.
zijn in 't oogvallend fraaie vruchten afgeleid.
d. Lijsterbessen zijn sappig on zuur v. smaak;
door worst worden zij week en eetbaar; weleer
waren zij, als Bacci Sor1i aucupariae, v. geneeskundig gebruik on werd daaruit een Rob
Sorborum bereid. Men zegt, dat zij 's winters
voor kippen een bij uitstek gezond voedsel
zijn; voorts zijn zij als een middel tegen d.
longziekte bij 't rundvee aangeprezen, hoewel v. haar werkzaamheid in dozen nog weinig
gebleken is. 't Hout v. d. lijsterbessenboom
is slecht, waarom wij gelooven, dat d. raad
v. sommige schrijvers dezen boom ter aanplanting langs d. wegen to bezigen niet zeer
aanbevelenswaardig is.
Behalve d. lijsterbessenboom worden nog
eenige andere soorten v. Sorbus in d. tuinen
gekweekt, bijv. Sorbus dornestica L. s. Pyrus
Sorbus Gaertn., Sorbus hybrida L. s. Pyrus
pinnatifida Ehrh., Sorbus americana Mich. s.
Pyrus americana Spr., Sorbus sarnbucifolia Hort.
s. Pyrus sambucifolia Chamiss. enz. Verschill.
andere plantensoorten, vroeger tot 't geslacht
Sorbus gerekend, zooals bijv. Sorbus Aria,
Sorbus latifolia enz., worden thans' tot 't geslacht Crataegus gebracht.
.Lijzeilen, vierhoekige zeilen, a. boord v. d.
raschepen in gebruik ter verbreeding v. d. fok,
alsmede v. d. groot- en voormarszeilen on bramzeilen. Men onderscheidt ze in onder-, boven- on
bramlijzeilen. Zij zijn aangeslagen a. een spar,
lijzeilsra genoemd, en worden a. d. nokken
der onder-, mars- en bramraas geheschen, doch
alleen bij mooi weder. d. Onderlijzeilen worden
uitgehaald op d. bakspieren, zijnde rondhouten
tegen boOrd, die met een lummel in een oog
rusten en tot dat einde worden uitgevoerd.
d. Boven- on bramlijzeilen worden uitgehaald
op d. spieren der onder- en marseraas, zijnde
sparren, die in bengels varen en alleen worden
uitgevoerd, als d. lijzeilen zullen gezet worden.
't Tuig v. d. lijzeilen bepaald zich tot 't val,
d. weerhalm, d. pagaaier en d. binnen- en
buitenschoten. 't Goed manoeuvreeren met d.
I &ellen vereischt goede geoefendheid; ook
client men,, als zij gezet zijn, voortdurend op
to letten, daar 't breken v. spieren geen ongewoon versehijnsel is.
Lijzen (Lange) zijn fijne, ranks porseleinen
vazen, die tot sieraad op kasten enz. dienen.
Zoo leest men bij Van Lennep in „Een brief
v. een nichtje":
,En koop meteen, op 't Muiderplein,
'voor tante Saar wat lange ltjzen:
Gij kept haar smaak voor porselein".
.Liliencron (noonus, vrijheer voN), een
Duitsch taalkundige, gab. 8 Dec.1820 to P1On,
studeerde aanvankelijk in d. godgeleerdheid,
daarna in d. rechten, beoefende na 1843 vooral
d. Duitsche taal en vestigde zich in 1847 als
privaat-docent to Bonn. In 1848 diende hij als
vrijwilliger tijdens d. Duitsch-Deenschen oorlog; hij was v. 1848—'50 gevolmachtigde voor
Sleeswijk-Holstein in Berlijn, werd daarna
professor to Kiel, in 1852 to Jena en werd in
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1855 hertogelijk kabinetsraad in Meiningen
waar hij intendant v. d. hofkapel en directeux
der bibliotheek werd. Gedurende zijn verbliji
in Meiningen bezorgde hij op last v. d. historische commissie bij d. Miinchener Academie
v. Wetenschappen d. uitgave v. d. „llistorische Volkslieder der Deutschen vom 13-16
Jahrhundert" (4 dln, 1865—'69). Medelid v.
genoemde commissie geworden, nam hij met
Wegele d. leiding op zich v. 't door d. commissie uitgeg. „Allgemeine deutsche Biographic" (Leipzig 1875; tot 1889 verschenen
28 dln). Sedert 1876 leeft LILIZNCRON in Sleeswijk als proost v. 't adellijk Luthersch gesticht
s. Johann. Van zijn werken noemen wij nog.
„Zur Runenlehre" (met Mullenhoff, Halle 1852),
„Moder and Spriiche aus der letzten Zeit des
Minnesangs" (met Stade, Weimar 1855), „Ueber
die Nibelungenhandschrift" (1856), „Deutsches
Leben im Volkslied um 1530" (Stuttgart 1885).
Li/jegren (JOHANN GUSTAV), een Zweedsch
oudheidkundige, gab. 29 Jan. 1791 in d. prov..
Smaland, gest. 2 Juni 1837 in d. nabijheid v.
Stockholm; in 1814 werd hij amanudnsis bij
d. Koninkl. Biblotheek to Stockholm, in 1821
bij 't Rtjksarchief on in 1835 Rijksarchivaris.
Hij gaf d. beide eerste dln v. d. „Diplomatarium Svecianum" (Stockholm 1829) uit on
schreef o. a. „Runarkunder" (Stockholm 1833) ,
en„Nordiskaflmg"(18—'2,st.)
Lilla, een klein koperen of ijzeren veldstukje, in India gebruikelijk en een kogel v. 1/,
tot 2 pond schietende. Op Borneo wordt dit wapen tjonto genoemd. Te velde wordt 't door een
man gedragen; 't is dan meestal v. een soonv. work voorzien om 't in d. grond to plaatsen; een bamboezen koker, die door d. geheele
borstwering loopt, dient als een schietgat.
Lille, Zie Rijssel.
Lilliput, een verdicht land in Gulliversreizen door Swift (zie Swift), walks bewoners
slechts een duim groot zijn. Een lilliputter is
dus een dwergje.
Lillo, een fort a. d. rechteroever der
Schelde, in d. Bolgische prov. Antwerpen
tegenover Liefkenshoek (zie ald.). In 1584
poogde Mondragon 't vruchteloos to vermeestoren. Vroeger was daar 't kantoor, waar
scheepsrechten v. d. Antwerpschen handel voldaan warden.
Lima, vroeger d. hoofdstad v. 't onderkoninkrijk Peru, thans v. d. republiek v. dien
naam, ligt a. d. linkeroever v. d. Rimac, in
een vruchtbare vlakte, a.. d. oostelijke honing der Andes, welke zich reeds een mtjl buitea
d. stad amphitheatersgewijs verheffen en haar
tegen noorden- on oostenwinden beschutten.
d. Stad ligt 156 M. boven zeespiegel.
werd in 1535 door Pizarro op driekoningen-dag
gesticht on v. daar La Ciudad de los Reyes genoemd ; d. tegenwoordige naam is eon ,
verbasting.d verStahf
breeds regelmatig gebouwde straten met
woonhuizen v. meestal den verdieping. Aan d..
overzijde der rivier ligt d. voorstad San Lazaro,
voornamelijk door d. lagers volksklasse bewoond on door een steenen brug met d. stad verbonden. d. Bevolking bedraagt 100 000 inw.„
waarvan slechts 1/4 blanken zijn on wier ntiverheid in d. laatsten tijd al meer toeneemt. Men
heeft er een groot aantal kerken on kloosters,
die door inwendige pracht a. goud on zilver,
fluweel on andere kostbare zaken uitmunten..
d. Prachtige hoofdkerk werd in 't midden der
vorige eeuw, Coen d. oude door een aardbeving verwoest was, gebouwd. Ook d. kerk
v. San Domingo spreidt veal rijkdom ten toon.
Onder d. verdere voorname gebouwen zin
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't paleis v. d. aartsbisscbop, dat v. d. anderkoning, waarin nu een gerechtshof, 't gouvernementsgebouw, 't postkantoor, d. gevangenis
en d. oudo universiteit, waarin nu 't , huis v. ,
Afgevaardigden; voorts vele hospitalen voor
blanken, kleurlingen en zeelieden, twee weeshuizen, een krankzinnigengesticht enz. Karel
IT richtte er een universiteit op, die met
deaelfde privilegien als die v. Salamanca
begiftigd ward en een goede bibliotheek bezit;
ook is er een priesterseminarie, een militaire
en eon handelsschool. 't Bisdom word omstr.
denzelfden tijd tot een aartsbisdom verheven,
terwij1 er in 1570 een gerechtshof der inquisitie ward ingesteld, walks laatste slachtoffer
in 1761 ward verbrand on dat sedert tot a.
d. opheffing in 1820 nog met balllingschap on
gevangenis bleef straffen. Hier waren vroeger
d. beroemdste stierengevechten der nieuwe
wergild, waartoe een schouwplaats voor 10 000
personen was ingericht; in 1822 werden zij
afgeschaft. d. Huizen v. Lima zijn, evenals
die v. Sevilla in Spanje, meestal in Moorschen
stijl gebeuwd, hebben slechts voor een klein
gedeelte een tweede verdieping en bevatten
veel hout of bepleisterd bamboos, een noodzakelijke maatregel ter voorkoming v. schade
bij d. menigvuldige aardbevingen. Doze richtten groote verwoestingen aan in 1586, 1630,
1687, 1746, 1806 on 1828. Zij worden meestal
door langdurige regens gevolgd, die in 1806
in zoo groote mate vielen, dat d. straten der
stad dagen lang overstroornd waren. Lima
drijft to land handel met d. verschill. deelen
v. Peru en ter zee over Callao, waarmede
't thans door eon spoorweg verbonden is,
evenals met d. badplaats Chorrillos, met
Magdalena Nueva, Chancay en Oroya.
In d. vrijheidsoorlog heeft Lima meermalen
veel geleden, doch ook een voorname rol gospeeld. In 1821 werden d. Royalisten onder
la Serna door generaal San Martin v. d. land-,
door lord Cochrane v. d. zeezijde ingesloten,
ten gevolge waarvan zij 6 Juli d. stad verlieten, waar San Martin d. 12en zijn intocht
hield. Den 28sten ward Peru op d. groote
markt vrij verklaard, 's anderen daags in d.
hoofdkerk een te Deum gezongen en een
plechtige mis gevierd, waarop d. nieuwe eed
door meer dan 4000 personen geteekend
ward. d. Royalisten werden er in 1823 nogmaals meester, doch moesten 't op d. nadering
v. Bolivar ontruimen. Sedert deelde 't in al
4[1. gevolgen der anarchie, die op d. vrijverklaring v. Peru volgde.
L iman (CHRISTIAN KARL), eon Duitsch
hoogl. in d. medicijnen, die zich inzonderheid
grooten naam verwierf op 't gebied der gerechtelijke geneeskunde. Hij ward gab. te
Berlijn, 16 Febr. 1818, studeerde hier, to Bonn
en to Heidelberg, bezocht na zijn promotie in
1841 Weenen, Parijs on London on ward in 1864
hoogl. a. d. universiteit zijner geboorteplaats.
Van zijn werken noemen wij: „Zweifelhafte
Geisteszustande vor Gericht" on „Praktisches
Handbuch der gerichtlichen Medicin" (2 dln,
1881). Hij overl. in Nov. 1891 t.e Berlijn.
Liman, een Russ. woord (afgeleid v. 't
Grieksche limen, haven), dat bij voorkeur gegeven wordt a. d. breede riviermonden v.
Zuid-Rusland, maar ook elders gebezigd wordt
voor breede wateren, moerassen enz.
L imasol of Limisso, een stad a. d. zuidkust v. Cyprus, t. N. v. kaap Gatti, na Larnaka d. belangrijkste plaats v. 't eiland; zij
heeft een beschutte reede en telt circa 6000
inw., die zout, druiven, wijn on johannesbrood
aitvoeren.

een der voornaamste godgeleerden in d. Remonstrantsche
broederschap. Hij word 19 Juni 1633 to Amsterdam gob. on genoot zUn opleiding voor
d. godgeleerdheid a. 't athenaeum on d. Remonstrantsche kweekschool in zijn geboortestad,
alsmede, a. d. hoogeschool to Utrecht, waar
hij o. a, d. lessen v. Voetius hoorde. Na als
proponent eenigen tijd d. predikdienst te
Haarlem to hebben waargenomen, ward hij
predikant, eerst to Gouda, daarna to Amsterdam, waar hem in 1668 't hoogleeraarsambt
in d. godgeleerdheid a. 't seminarie der Remonstranten word opgedragen, welk ambt hij bekleedde tot zijn dood, die 30 April 1712 voorviel. Zijn hoofdwerle Is „Theologia christiana
ad praxin pietatis ac promotionem pacis
christianae unica directa" (1686, dikwijls her -dr.),
d. eenige volledige Remonstrantsche dogmatiek der 17o eeuw. Als btjbeluitlegger maakte
hij zich gunstig bekend door een „Commentarius in Acta Apostolorum et in Epistolas
ad Romanos et ad Hebros" (1711), als beoefenaar der kerkelijke geschiedenis door d.
uitgave v. „Epistolae prwstantium et eruditorum virorum" (1660), behelzende dit, met
C. Hartsoeker, Remonstrantsch predikant te
Rotterdam, uitgegeven work onschatbare bijdragen tot d. geschiedenis der Remonstranten,
alsmede door een „Leven v. Episcopius" voor
diens „Predication" (1693), vermeerderd tot
„Histona vitae S. Episcopii" (1701), on door
„Historia inquisitionis Tholosanae" 1307-1323
(1692), on als apologeet door „De veritate religionis Chistianae amica collatio cum erudito
Judwo (1687, vertaald uitgeg. in 1723). Onderscheidene handschriften, waaronder vooral
zijn met Clericus gewisselde brieven, berusten
op d. bibliotheek der Remonstranten to Amsterdam. Zie A. des Amorie van der Hoeven Jr.,
„Dissertatio de Ph. a Limborch Theologo"
(1843).
Limborch (HENDRIK VAN), een Nederl.
schilder, ward in 1680 to 's-Gravenhage gab.
en aanvankelijk door H. Brandon on R. Duval,
waar later door d. ridder van der Werff in
d. kunst onderwezen. I.1 ij vormde zich geheel
naar d. stijl on d. mauler v. laatstgen., vooral
in 't historieele, zoodat hun werken soms
_Xii,22bOrCh

(PHILIPPIIS TAN),•

groote overeenkomst doen zien. Hij behandelde historieele onderwerpen, portretten on
landschappen. Zijn koloriet is soms warmer
on harmonieuzer dan dat v. zijn leermeester.
In d. raadkamer v. d. hoogen raad v. Holland
on Zeeland schilderde hij vier zinnebeeldige
voorstellingen. VAN LIMBORCH was een goad
teekenaar en volleerd theoreticus, wat o. a.
blijken kan uit een briefwisseling, toss. hem
en d. geleerden Lambert ten Kate gevoerd
(1706-1725) over d. theorie der kunst in verschill. v. haar onderdeelen. Hij studeerde
vooral veel naar Italiaansche kunst, waarvan
hij een fraaie prentverzameling bezat, die na
zijn dood ward verkocht. 't Werk v. Rafael
kwam daarin vrij volledig voor. Hij overl.
in 1758.
Limborgh (GILBERT A) of Gelbert Fuchs,
gob. to Limburg, vestigde zich omstreeks
1530 als geneesheer to Luik en wend later
geneesheer v. d. bisschop v. Luik. In genoemde stad was hij tevens kanunnik v. d.
collegiale kerk en overl. hij 8 Febr. 1567. Hij liet
d. volgende werken na: ,Conciliatio Avicennae
cum Hippocrate et Galeno" (1541), „Polybius,
de salubri ratione victus, Latine versus et
commentariis illustratus" (1543) en „De acidis
fontibus Silvae Ardennae" (1559).
Limborgh (REMACLE A) of Remacle
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Fuchs, een brooder v. d. voorg., vestigde
zich in 1533 ook als geneesheer te Luik, waar
hij 4 Dec 1587 overl. Hij schreef o. a. „De
plantis antehac ignotis" (1541), „Methodus
curandi luem Veneream per ligni Guajaci
decoctum" (1541), „Illustrium medicorum vitae"
(1542), „Historic omnium aquarum" (1542), „De
herbarum notitia" (1544) en „Pharmacorum
omnium tabulae decem" (1569).
Limbricht, een dorp en gemeente in d.
Nederl. prov. Limburg, 'J2 uur t. N.-W. v.
Sittard met 1350 inw.
Limburg. 't Voormalige hertogdom v.
dozen naam grensde t. N. en 0. a. Guiik, t.
W. en Z.-W. a. 't bisdom Luik en t. Z.-0. a.
Luxemburg. Nadat er in 1530 d. vroeger tot
Luik behoord hebbende stad Maastricht was
bijgevoegd, werd 't bij d. Munsterschen vrede
tuss. d. Vereenigde Nederlanden en Oostenrtjk
zoo verdeeld, dat d. eersten eenige verstrooid
liggende plaatsen en strooken gronds bekwamen, waarvan (Maastricht word tot StaatsBrabant gerekend) een gedeelte v. 't graafsch.
Dalem, met d. gelijknamige hoofdplaats, 't
graafsch. Gronsveld, d. baronie Olne, d. heerlijkheid Valkenburg, 't tegenover Maastricht
gelegen stadje Wijk en 't vlek Vaals d. voorn.
waren. In 1794 viel Limburg in handen der
Fransche republiek, maar 't kwam in 1814
weder a. d. Nederlanden, terwijl er ook 't vroeger Oostenrijksche Limburg, met uitzondering
v. d. a. Pruisen toegewezen stad Gelder en
eenige mode bij dat rijk gevoegde plaatsen
(in zoogenoemd Opper-Gelder), werd bijgevoegd. Dit gewest hernam d. ouden naam
Limburg, word d. derde prov. in rang v. 't
koninkrijk der Nederlanden en had Maastricht tot hoofdstad. Met uitzondering v. deze
vesting onttrok zich geheel Limburg bij 't
uitbreken der Belgische omwenteling in 1830 a.
't wettige gezag, doch 't werd voor 't grootste
gedeelte volgens 't tractaat v. 1839 wederom
a. d. Nederlandschen staat toegewezen. Dit
gedeelte bestaat in 'tgeen a. d. rechteroever
v. d. Maas ligt, benevens a. d. linkeroever dier
rivier d. stad Maastricht, benevens d. districten
Weert, Halen, Horn, Kessel en Horst. Aldus
bestaat d. Nederl. prov. Limburg, dat v.1815 t.
1867 als hertogdom tevens tot d. Duitschen
bond behoorde, uit een landstreek, bijna 40
vk. mijlen groot en grenzende t. N. a. NoordBrabant en Gelderland, t. 0. a. Pruisen en t.
Z. en W. a. Belgie. 't Is over 't geheel een
vruchtbaar land, vooral in 't Z.; alleen in d.
noordelijke helft, vooral op d. linker-Maasoever, vindt men uitgestrekte hoiden en moerassen. d. Lengte v. N. naar Z. bedraagt ruim
24 uren, d. breedte v. 0. naar W. wisselt of
v. 1 uur tot 6 'uren gaans. Voor 't grootste
gedeelte bestaat d. bodem uit diluviaal zand;
t. Z. v. Sittard echter vindt men een diluviale
kleisoort, loss genaamd, die in 't naburige
Belgi6 als Limon Hesbayen (Hesbaaische klei)
bekend staat. In 't lange Maasdal ligt een
smalle strook rivierklei v. jongere formatie,
terwijl men langs d. oevers v. d. Geul, Geleen, Roer, Swalm en Niers beekbezinkingen
aantreft. Aan d. Noord-Brabantsche grens
liggen in d. Peel uitgestrekte veenlagen, die
sinds 't graven v. d. Zuidwillemsvaart (1826)
echter meer en meer ontgonnen worden. In
It uiterste zuiden der prov. komen bij Vaals,
Gulpen, Valkenburg, Heerlen, Kerkrade enz.
d. oudere gronden v. 't tertiaire, secundaire
en primaire tijdvak voor d. dag. d. Bevolking
der prov. bedroeg in 1890 bijna 260 000 inw.,
6500 op een vk. mijl. d. Hoofdmiddelen v.
bestaan zijn landbouw, nijverheid en handel;
VI.
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vooral met Belgiti en Duitschland onderhoudt
d. prov. een levendig verkeer. Als d. hoofdtakken der Limburgsche nijverheid moeten
d. aardewerk- en glasindustrie worden aangemerkt; verder heeft men er een menigte
steen- en pannenbakkerijen, bierbrouwerijen,
papierfabrieken en weverijen. Aan veenderij
en bijenteelt doet d. bevolking in 't noorden.
d. Belgische prov. Limburg bestaat uit een
gedeelte v. 't voormalig bisdom Luik en
eenige kleine stukken v. 't hertogdom Brabant, zoodat 't v. 't oude hertogdom Limburg
weinig meer dan d. naam heeft overgenomen.
Zij grenst t. N. en t. 0. a. d. Nederl. prov.
Noord-Brabant en Limburg, t. W. a. Antwerpen en Brabant en t. Z. a. Luik. 't Is d.
kleinste prov. v. Belgie, hebbende een oppervlakte v. 44 vk. mijlen, voor een belangrijk
gedeelte nog onbebouwd. d. Gesteldheid v. d.
grond is nochtans zeer verschillend ; in 't N.
heeft men dorre heiden en zandgronden, 't
zuiden bestaat meerendeels uit vruchtbare
kleivelden. 't Aantal inw. bedraagt 220 000 of
4950 op d. vk. mijl, dus vrij wat minder dan
in d. Nederl. prov. v. dezen naam. d. Voorn.
plaatsen zijn : Hasselt, d. hoofdstad, s. Truijen
en Tongeren. d. Oude hoofdstad v. 't voormalig hertogdom, eveneens Limburg geheeten,
is thans geheel vervallen, doch ligt schilderachtig op een hoogte tuss. Verviers en Aken.
Haar slot en vestingwerken werden ten tijde
v. Lodewijk XIV verwoest en liggen in puin.
Met haar voorstad Dolhain heeft zij. omstr.
2500 inw. Naar deze vervallen plaats heet d.
alom bekende Limburger kaas, die echter
voornamelijk in 't nabijgelegen stadje Herve
gemaakt wordt.
Limburg, d. hoofdstad v. een gelijknamig
regeeringsdistrict in d. Pruis. prov. HessenNassau. Zij ligt a. d. Limburg en heeft een
fraaie domkerk en een R.-Kath. seminarie,
telt 4500 inw. en is merkwaardig door een
in d. 14e eeuw aangevangen en later voortgezette kroniek, haar betrefiende, waarin vele
merkwaardige bijzonderheden aangaande d.
zeden en gewoonten, benevens volksliederen
uit d. genoemden tijd voorkomen. Deze kroniek
werd eerst onder d. titel „Fasti Limpurgenses"
uitgeg. (Worms 1617), later meermalen, 't laatst
in 't Hoogd. door Vogel, „Die Limburger Chronik mit einer Einleitung and erlautemden
Anmerkungen" (Marburg 1826).
Reeds
Limbus patrum et Infantum.
vroeg was 't een vraag in d. Christeltjke godgeleerdheid, welk lot a. d.. afgestorven geloovigen onder 't 0. V. wedervaren was en
hoe 't zou gaan met d. zielen der ongedoopt
gestorven christen-kinderen. d. Eerstgenoemden meende men niet geheel v. d. zaligheid
te kunnen uitsluiten, in zoover zij geleefd
hadden in 't geloovig uitzien naar d. Verlosser en reeds in een der apocryphe Evangelien
Euangelium Nicodemi) vindt men d.
stelling geuit, dat Christus bij zijn „nederdaling ter hello" (verg. 1 Petr. III:19) al d.
geloovigen des 0. V. na en met d. boetvaardigen kruiseling in d. hemel der zaligheid
had gebracht, welke voorstelling men reeds
aantreft bij Basilius, Epiphanius, Cyrillus,
Augustinus en Theophyllactus. Later ontwikkelde zich dit denkbeeld tot d. mooning,
dat d. zielen der geloovigen onder 't 0. V.
zich tot 't oogenblik v. Jezus' dood hadden
opgehouden in een plaats, die als een gordel
(limbus) vormde om 't doodenrijk in 't binnenste der aarde, waar zij in zachte rust,
zonder pijn of smart, 't oogenblik harer over.
brenging in d. zaligheid door Christus ver
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beidden. Die plaats nu v. hun voormalig verblijf heet Limbus Patrum.
Wat d. Limbus Infantum aangaat, sedert
d. eerste eeuwen geloofde men algemeen, dat
d. kinderen, die voor 't ontvangen v. d. doop
stierven, v. d. eeuwige zaligheid waren uitgesloten; dat zij wel geen dadelijke straf ondergingen, maar ook geen eigenlijke zaligheid
genoten. Zij bevonden zich op een atzonderAlice plaats in d. nabijheid v. d. Limbus Patrum,
en die plaats verkreeg d. naam Limbus Infantum.
Limerick, een Iersch graafs. in d. prov.
Munster, tuns. Clare, Tipperary, Waterford,
Cork en Kerry gelegen en op 50 vk. mijlen
180 600 inw. tellende. d. Grond is heuvelachtig,
slechts in 't N.-0. en Z.-W. bergaChtig, waar
d. Knockpatrick of s. Patricksberg zich verheft. 't Land is overigens zeer vruchtbaar.
d. Voorn. rivier is d. Shannon, met d. Maig,
d. Feale en d. Gale. Lough Gur is een klein
binnenmeer. d. Luchtsgesteldheid is aangenaam en zacht. In d. bergen vindt men steenkolen, bouwsteen, lei en kalk, ijzer, koper en
food. d. Voorn. voortbrengselen zijn koren,
veel tarwe, gerst en haver. d. Heerlijke weilanden voeden uitmuntend rundvee, veel
schapen, varkens en paarden.
d. Hoofdstad Limerick is d. zetel v. een
Anglicaanschen en een Roomschen bisschop
en ligt a. d. beide oevers v. d. Shannon. Er
zijn een oude Gothische kerk, verscheidene
andere kerken en kloosters, bedehuizen en
liefdadige gestichten, een Kath. college en
vele andere scholen, een beurs, eon schouwburg en een ruime haven, 63 000 inw. en
velerlei fabrieken. d. Industrie bestaat voornamelijk in wolkammertj, kantklopperij, fabricage v. handschoenen en vischangels, brandewijnstokerij, ijzergieterij en scheepsbouw. d.
Handel is zeer belangrijk, vooral in graan,
pekelvleesch, boter on leer, en d. eigene scheepvaart niet onaanzienlijk.
Limiet (v. 't Lat. limes. limitis,Ital.limito,
scheidpaal) is grens; ook 't hoogste bod,
waartoe iemand gemachtigd is; verder d. grens
v. krediet, dat d. eene koopman d. ander
verleent. — Limiteeren„ grenzen of palen stollen, narmkeurig voorschrijven.
.Limmat, een rechter ztirivier v. d. Aar
in Zwitserland, die in haar bovenloop tot d.
uittrede uit 't ZUricher meer Linth genoemd
wordt; zij verlaat 't meer bij Zurich, waar
zij ook haar belangrilkste zUrivier, d. Sihl,
opneemt, vloeit bij Baden door 't schoone
Limmatdal, daarna door 't Siggendal en mondt
na een 130 KM. langen loop bij Brugg in d. Aar.
Limmen, een dorp en gemeente in d.
Nederl. prov. Noord-Holland, 1iI uur t. Z.-W.
v. Alkmaar met 1000 inw. Hier word 10 Oct.
1799 op een nog voorhanden aambeeld d. capitillatie toss. d. Fransch-Bataafsche en Engel sehRussische troepen geteekend, volgens welke
d. laatstgen. Noord-Holland weer ontruimen
7011 d en.
Limoen, Zie Citroen. — Limonarle is een
verkoelende drank v. limoen- of citroensap,
vermengd met water en suiker. — Lim onade
gazeuse, schuimende limonade, die koolzuurgas bevat. Een limonadiere is een vrouw,
die verfrisschende dranken verkoopt.
Limoenkruid (Statice Limonium L.), eene
overblijvende, v. Juli tot Sept. bloeiende
plant, die a. onze zeekusten voorkornt; zij
hehoort tot d. natuurl. familie der Strand(Armeria , (we of Phimbaqineap) en
in 't stelsel v, Linnaeus tot d. 5e orde der
bo klasse (Pentandria Pentagynia). Naar d. ge-

82

LIM.
daante zijner bladeren, die omgekeerd-eirond
of langwerpig en stomp zijn, heet 't limoenkruid ook wel Schaapsoor of Schapenoor en
Lamsooren. Vroeger werden d. wortel en 't
kruid, onder d. naam radix et herba Behen
rubri s. Limonii, als een versterkend middel
bij diarrhee, bloedingen enz. gebruikt. Op
Texel meent men, dat 't blad v. 't limoenkruid bitter is en door 't vee niet wordt
gegeten; in Zeeland dient 't wel tot spijs voor
d. mensch. Zie H. C. v. Hall, „Landhuishouth
kundige Flora".
Limoges, d. hoofdstad v. 't Fransche dep.
Haute-Vienne, ligt op en langs een heuvel a.
d. rivier Vienne, zoodat 't eene gedeelte der
stad omtrent 100 M. hooger ligt dan't andere.
d. Straten zijn er eng on krom, vele huizen
ouderwetsch, v. bout gebouwd on met leelijke,
vooruitspringende daken; alleen in 't nieuwe
gedeelte heeft men ruime straten en pleinen.
Men vindt er onderscheidene wetenschappelijke inrichtingen, een openbare bibliotheek
en een museum v. natuurlijke historie. Tot d.
voorn. gebouwen behooren: d. Goth. kathedraal s. Etienne, d. kerk s. Michel des Lions,
't bisschoppelijk paleis, 't stadhuis on d. bank.
't Aantal inw. bedraagt 72 850; zij vinden hun
bestaan hoofdzakelijk in vermaarde fabrieken
v. kasmir on porselein; bovendien heeft men
er ook fabrieken v. katoenen, wollen en
linnen stoffen, handschoenen, hoeden, laken,
papier en ook v. 't naar d. stad genoemde
paklinnen. Limoges is 't middelpunt v. een
levendigen binnenlandschen handel, vooral in
vee, zuidvruchten, wijn, brandewijn, likeuren,
zout, ijzer, koper, porseleinaarde enz. Daarentegen is er v. d. emailleerkunst, die er v. d.
14e tot d. 18e eeuw bloeide en d. vermaarde
„Omaux de Limoges" leverde, niets meer to
vinden.
of bruinijzererts
Limoniet
is een
microkrystallijn mineraal, v. vezelige structuur. 't Is iets harder dan apatiet, geelachtig
of zwartachtig bruin of geel v. kleur en
ondoorzichtig. d. Chemische samenstelling is.
Fe4 03 (OH)G, waarbij soms wat kiezelzuur
gemengd is; ook is wel eons wat ijzeroxyde
door mangaanoxyde vervangen. 't Soort. gew.
bedraagt 3,4 a 3,9. 't Mineraal komt o. a. voor
bij Schneeberg, Johanngeorgenstadt, Saalfeld,
Clausthal en HUttenberg. Uit alle varieteiten
v. bruinijzererts wordt ijzer gewonnen; ook
worden sommige als gele on na gloeiing al&
roode kleurstof gebruikt.
Limosin (LEONARD), een beroemd email- en
glasschilder, heeft zich omstr. 't midden der
16e eeuw in Frankrijk, ongeveer gelijktijdig met d. grooten Bernard de Palissy, een eervollen naam verworven. In '1553 schilderde
hij voor d. kapel v. 't Palais de justice to
Parijs twee vensters, waarop hij Hendrik II
en Catharina de Medicis voorstelde. Hij word
door koning Frans I tot directeur v. d. bekende
porseleinfabriek to Limoges benoemd on dankt
daaraan zijn naam, zoowel als zijn room. d.
Medaillons, schotels en ander vaatwerk dozer
fabriek werden door hem op voortreffelijke
wijze geOmailleerd met voorstellingen naar Primaticcio e. a. Tot zijn meesterstukken behooren twee voorstellingen uit 't lijden v.
Christus, door Laudon in zijn eerste „Coll.
des annales de musee" in omtrek gereproduceerd. Voorts d. portretten v. koning Hendrik II in 't kostuum v. d. H. Thomas en v.
d. admiraal Chabot in dat v. d. apostel Paulus.
In verschil. verzamelingen, zooals in 't Hotel
de Cluny to Parijs, in 't museum to Berlijn,
in verschill. Engelsche collection enz., vindt.
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men zijn werken, die door Kugler en Waagen
in hun werken op verschill. plaatsen worden
beschreven. In stij1 en opvatting werkte
LIMOSIN op 't voetspoor v. Leonardi da Vinci
en Rafael, terwijl zijn behandeling v. 't email
Of a. die v. miniaturen Of a. die der Italiaansche majolica's herinnert. Men kent v. dezen
meester twee etsen, zeldzaam voorkomende
en voorstellende d. intocht v. Jezus in Jeruzalem. en Jezus in d. Olijf hof, beide gemerkt
1544. Door sommigen wordt liij bovendien nog
gehouden voor d. auteur eener hoogst zeldzame houtsnede, onder zijn naam of dien v.
Limosina voorkomende.
Limousin of Limosin was vroeger een
graafschap in Frankrijk, grenzende t. N. a.
Marche, t. 0. a. Auvergne, t. Z. en W. a.
Guyenne. 't Besloeg d. oppervlakkte v. d.
tegenwoordige departementen Haute-Vienne
en CorrOze, was ongeveer 207 vk. mijlen groot
en had Limoges tot hoofdstad. d.Inw.hadden
v. oudsher een nog gebruikelijken, aangenamen
tongval met vele eigenaardige woorden en
uitdrukkingen, welke zich ook over d. omliggende streken verspreid heeft.
Limpopo (Krokodillenrivier, Oeri, Bempe
of Bombe), een ongeveer 1900 KM. lange rivier
in 't Z.-O. v. Afrika; zij heeft haar bronnen
op d. Magaliesbergen (t. W. v. Pretoria),
stroomt eerst naar 't N.-W., dan als grensrivier v. d. Zuid-Afrikaansche Republiek naar
't N.-0. en 0., neemt onder 32' 0.-L.. genoemd
land verlatend, een zuidoostel. lichting aan
en mondt als Inhampura t. N. v. d. Delagoabaai in d. Indischen Oceaan uit. d. Belangrijkste
onder hare zijrivieren is d. Olifant. In d. bovenloop v. d. Limpopo bevinden zich stroomversnellingen en d. watervallen v. Tolo Azime.
d. Monding v. d. rivier is wel nauw, maar
toch bevaarbaar.
Limpurg, een voormalig graafsch. in d.
Wurtembergsche Jagstkreits, bestond uit d.
heerlijkheden Gaildorf en Sontheim, werd na
't uitsterven der graven v. Limpurg, die 't
ambt v. rijksschenker bekleedden, in 1713
met Pruisen, in 1806 met Wurtemberg vereenigd en behoort tegenwoordig tot 't ambt
v. Gaildorf.
Linant de Ilellefonds

(MAURICE ADOL-

bekend onder d. naam LINANT-PASCHA,
geb. 1800 to Lorient, wijdde zich a. 't zeewezen
en sloot zich in 1818 bij een gezelschap geleerden aan, die zich, om d. Egyptische monumenten to bestudeeren, n. d. Nijl begaven; hij
kwam als ingenieur bij Mehemed-Ali in betrekking en kreeg v. dozen d. opdracht een
hydrographische kaart to ontwerpen v. Egypte.
Maar door onaangenaamheden met d. Pascha
verliet hij daze betrekking on ondernam hij
een reis door Opper-Egypte; hij ging daarna
n. Abessynie, Kordofan on Darfoer. Eindelijk
bezocht hij ook Palestina, waar hij d. panorama's v. Jeruzalem, Bethlehem enz..opnam.
In 1827 vergezelde hij Leon Delaborde op
diens reis n. Arabia. Spoedig daarop trad hij
als hoofdingenieur in dienst btj d. onderkoning
en bouwde hij verschill. straten on kanalen. In
1845 deed hij d. eerste onderzoekingen met
een Fransch ingenieur voor d. doorgraving v. d.
landengte v. Suez on in 1847 was hij met dit
ontwerp gereed. Hij werd door d. onderkoning
met d. titel Pascha vereerd. Zijn laatste levensjaren sleet hij to Cairo en hij overl. in 1883.
Veel heeft hij voor 't aanleggen v. straten,
wegen enz. in Cairo en Egypte gedaan. — Zijn
Z0011 ERNST trad met zijn broader AUGUSTE
eveneens in Egyptischen dienst en wel in
dien v. Gordon Pascha in Soedan. ERNST voor,
PHE),

nadat hij zijn brooder in 1874 verloren had,
in 1875 d. Nijl verder op on ontmoette bij die
gelegenheid Stanley, niet ver v. Mtesa's residentie. Op zijn terugreis vandaar n. Duffle
werd hij door d. inboorlingen gedood, maar
zijn kaarten on dagboeken zijn behouden gebleven.
Linares, een stad in d. Spaansche prov.
Jaen, 5 mijlen t. N.-N.-0. v. Jaen, a. een zijtak
v. d. lijn Madrid—Sevilla, heeft rijke loodmijnen, koper- on antimoniumgroeven, looden ijzergieterijen, kruit- en dynamietfabrieken
en telt 25 000 inw. — Een ander Linares (San
Ambrosio de Linares) is d. hoofdstad v. d.
gelijknamige prov. in 't midden v. Chili a. d.
baan Valparaiso—La Conception; zij ligt in
een vruchtbare vlakte a. d. westelijken voet
v. d. Cordillera's on heeft een hoogeschool en
7720 inw.; d. prov. Linares telt op 164 vk.
mijlen 110 650 inw. — Linares (San Felipe de
Linares) is ook een stad in d. Mexicaanschen
staat Nuevo Leon, 20 mijlen t. Z.-Z.-O. v.
Montery met 10 830 inw.
Linariet of loodlazuur is eon monoklien kristalliseerend, blauw, doorschijnend
mineraal, dat iets minder hard is dan kalkspaath, 't soort gew. 5,4 heeft on d. samenstelling heeft v. een waterhoudend sulfaat v.
lood on koper. 't Komt o. a. voor in Spanje,
Schotland, Cumberland, Nassau, Karinthi6,
Siberia on Argentinio.
Lincoln, een Engelsch graafsch. a. d. zee,
tuss. d. Humber, d. Noordzee, d. graafschappen Cambridge, Northampton, Rutland on
Leicester gelegen on op 129 vk. mijlen
470 000 inw. bevattende. 't Bestaat uit drie
districten; 't 10, Lindsey, d. grootste noordelijke helft, bevat 't eiland Axholm in 't
N.-W., in 't N.-O. een groote heide, d. Wolds
genoemd, v. 't oosten n. 't westen veen (Fen);
't 2e, Holland, laag, gedeeltelijk a. d. zee ontwrongen moerasland, dat evenals 't eiland
Ely ingedijkt is, en 't 3e, Kesteren, is een
droge vlakte met heidevelden. d. Kust is geheel vlak; daarvoor liggen uitgestrekte zandbanken, gelijk 't Rose-Sand enz. Met betrekking tot d. grond heeft Lindsey veelal zand
on heide; Holland zwaar moerasland; Kesteren gemengd zand, hier on daar klei en 't
baste bouwland. d. Voorn. rivier is d. Humber of d. breede mond der Ouse en Trent,
welke laatste hier d. Ankam of Ancholme
ontvangt; verder d. Witham, d. Welland, d.
Baine, Glen, Idle en d. Wash. Aan d. kust is
d. luchtsgesteldheid zeer vochtig on 't water
ongezond. d. Voortbrengselen zijn koren,tuinen peulvruchten, vlas, hennep en boomvruchten, veel ganzen en veel visch. d. Veeteelt
is door d. heerlijke weiden v. belang en overtreft die v. alle andere Engelsche graafsch.;
men vindt er ook sterke paarden, uitmuntende schapen met fijne wol on groote varkens.
SomtUds worden v. hier driften v. 1000 tot 3000
ganzen n. London verzonden. d. Landbouw
brengt niet genoegzaam voor d. behoeften
op, daar d. weiden to veel land wegnemen.
't Eiland Axholm is om zijn vlas beroemd.
Lincoln is d. naam v. verselleidene steden
in Engeland on ook in Amerika; vooreerst
Lincoln, d. hoofdstad v. 't bovengenoemde
Engelsche graafs., gelegen a. d. Witham on
a. d. voet v. een 155 M. hoogen heuvel; zij
bezit 42 000 inw. en een heerlijke kathedraal,
v. 1075-1350 in Normandisch-Gothischen stijl
gebouwd, die na d. Munster v. York d. belangrijkste Middeleeuwsche Engelsche kerk
is. 't Oudste gedeelte der stad ligt in d.
vlakte, waaruit steile straten on trappen
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bergop voeren. Lincoln is d. zetel v. een bisschop, heeft een theologisch en een onderwijzersseminarie en drijft belangrijken handel in koren, kolen, hout en paarden. 't Is 't
Lindum der Romeinen, a. wier heerschappij
nog eon poort (Newport-Gate) en d.ringmuren
v. 't Castrum herinneren. — Lincoln, d. hoofdstad v. d. Amerikaanschen bondsstaat Nebraska, ligt a. d. Platte, heeft een universiteit
voor beide geslachten, een landbouwkundig
college en 20 000 inw. — Lincoln, een stad in
d. Amerikaanschen bondsstaat Illinois, ligt
6'/2 mijl t. N.-N.-W. v. Springfield, is een station
a. d. baan Springfield—Chicago en telt 5640 inw.
Lincoln (ABRAHAM), d. 16e president der
Vereenigde Staten v. Noord-Amerika, werd
geb. 12 Febr. 1809 in Hardin-county (Kentucky). Hij stamde af v. een kwakers-familie
uit Pennsylvanie; zijn grootvader was uit
Virginia n. Kentucky gegaan, waar hij door
d. Indianen vermoord werd. ABRAHAM'S rustelooze vader, die zelf in zijn jeugd goon opvoeding genoten had, trok in 1816 d. Ohio over
en vestigde zich, toen ABRAHAM 8 jaar oud
was, in Indiana, even voor dit gebied als
staat tot d. Unie was toegetreden. ABRAHAM
leerde 't weinige, dat hier in d. achteraf gelegen scholen to leeren was, en werd voor
ruw werk in d. boerderij gebruikt, totdat hij
op zijn 19e jaar met een boot een lading goederen n. New-Orleans bracht. Zijn eerste
nauwe kennismaking met d. slavernij maakte
een diepen indruk op hexn. Toen ABRAHAM
21 jaar was, verhuisde zijn vader n. Illinois,
waar d. zoon hielp boomen vellen, huizen
bouwen en dergelijk werk meer verrichten.
Toen 't Indianenhoofd Black Hawk in 1832 't
noordelijk deel v. dien staat in opstand bracht,
diende LINCOLN korten tijd als kapitein in een
veldtocht. Na zijn terugkeer kocht hij een
kleinen winkel in New Salem (Illinois), maar
hij ging failliet en werd postbeambte, welke
betrekking hem tijd genoeg liet om in d. rechten, taal en letteren to studeeren. In 1834 tot lid
d. Wetgevende macht gekozen, bleef hij hierin
tot 1842, toen hij voor een nieuwe benoemilig
bedankte. Hij was leider v. d. Whigs geworden
en had er veel toe bi,jgedragen, dat in 1839 d.
zetel der regeering v. Vandalia n. Springfield
verplaatst werd, wat nu d. hoofdstad word en
waar LINCOLN zich gevestigd had als advocaat. Zijn drukke bezigheden als zoodanig
hielden hem aanvankelijk v. d. politieke zaken
verwijderd, v. 1847—'49 was hij Afgevaardigde voor Midden-Illinois in 't Congres, waar
hij d. vrijzinnige beginselen voorstond; in
1848 stemde hij voor 't verbod v. d. slavernij
in Texas, maar to vergeefs. Eenige jaren
daarna hield LINCOLN een treffende rodevoering, waarin hij d. onderstellingen v.
Douglas bestreed, die a. d. Bond 't recht
ontzegde, d. slavernij a. d. daartoe behoorende territorien to verbieden, on die beweerde, dat vrijheid en slavernij evenzeer
recht v. bestaan hebben, wanneer 't yolk ze
slechts wettigt. In 1858 stelden d. Republikeinen in Illinois hem candidaat tegenover
d. invloedrijken senator Stephen A. Douglas
voor 't lidmaatschap v. d. Senaat, maar, hoewel hij met veel mood en beleid tegen zijn
mededinger optrad, moest hij dozen keer 't
onderspit delven. Toen in Mei 1860 d. Republikeinen v. 't geheele land, to Chicago ver
tegenwoordigd, hem candidaat voor 't presidentschap stelden, zag hij zich 2 Nov. v. dat jaar
tot die waardigheid gekozen. d. Staten, die voor
't in stand houden der slavernij ijverden, met
name Zuid-Carolina on andere der zuidelijke
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staten, scheidden zich als d. Geconfedereerden
v. d. Unie af en gaven 't sein tot d. vreeselijken burgeroorlog, die tot 1865 geduurd heeft.
1 Febr. 1861 reisde LINCOLN v. Springfield uit
door d. voorn. steden v. 't Noorden n. Washington, waar hij d. 24sten aankwam. In d. redevoering, waarmee hij 4 Mrt 1861 zijn ambt
aanvaardde, drukte hij d. verkeerdheid eener
afscheiding der staten on zijn goede bedoelingen en voornemens uit, maar dit verhinderde niet, dat d. troepen der Geconfedereerden
op 't fort Sumter in d. haven v. Charleston
12 Apr. 1861 een aanval deden, die d. burgeroorlog onvermijdelijk maakte. LINCOLN riep
75 000 vrtj willigers voor 3 maanden bijeen,
65 000 man troepen voor 3 jaar en verordende
d. blokkade v. al d. zuideltjke havens, terwijl
d. Geconfedereerden, nu uit 11 staten bestaande, over 100 000 man to beschikken hadden. Nadat LINCOLN in 1862 d. geheele afschaffing der slavernij had afgekondigd voor alle
staten der Unie, zette hij d. oorlog in d. geest
der vrijheid met moed en geestkracht voort.
Nadat LINCOLN bij d. verkiezing in 1864 d. stemmen v. alle staten, welke eraan deelnamen, met
uitzondering v. Jersey, Delaware en Kentucky,
verkregen had, aanvaardde hij 4 Mrt 1865 nogmaals 't bewind en mocht hij, nadat generaal
Grant 8 Apr. generaal Lee voor Richmond
verdreven had, bij zijn intocht in die stad d.
zuidelijke staten als onderworpen beschouwen.
Hij keerde n. Washington terug, doch werd
hier, helaas, 14 Apr. 1865, terwijl hij 's avonds
met zijn familie in Ford's Theatre was, door
een dweepziek aanhanger der Zuidelijken, d.
tooneelspeler J. Wilkes Booth, onder d. uitroep
„Sic semper tyrannis" door een pistoolschot
getroffen en overl. d. volgenden morgen. d.
Nationale vreugde over d. herstelling v. d.
vrede werd hierdoor plotseling in diepe droefheid veranderd, want ieder beweende d. beminden president, die als martelaar voor d.
vrtjheid gevallen was. Zijn weduwe Mary,
geb. Todd, moest in 1875 in een krankzinnigengesticht geplaatst worden.
ABRAHAM LINCOLN was een groot en edel
man, die a. groote standvastigheid v. beginselen een holder verstand, een onbaatzuchtig
plichtbesef, een buitengewone welwillendheid
en eenvoudigheid v. zeden paarde. Geheel
zijn leven was a. 't welzijn zijner modemenschen gewijd en lang zal zijn roam als
bevrijder v. d. slavernij nog blijven voortleven. Na Washington is LINCOLN voorzeker
d. meest populaire staatsman in d. noordeltjke Staten v. Amerika. 14 Apr. 1876 werd
hem ter ear een standbeeld to Washington
onthuld. — Zie uitvoeriger over dozen grooten
Amerikaan: Arnold, The Life of Abraham
Lincoln" (1885), Herndon on Weik, The History .
andPersolRctifAbrahmLncoln" (3 dln, 1889). Ook vindt men een aantrekkelijke levensschecs v. hem in: „Abraham
Lincoln. An Essay, by Carl Schurz" (Londen, 1891).
Lincoln (ROBERT TODD), d. eenige zoon v.
pas genoemden Abraham Lincoln, werd geb.
in 1843, nam op jeugdigen leefttjd als kapitein
bij d. staf v. generaal Grant deel a. d. burgeroorlog, studeerde na d. dood zijns vaders to
Chicago in d. rechten en vestigde zich in
laatstgenoemde stad als advocaat. In 1880
ijverde hij voor d. verkiezing v. Grant tot
president en, toen Garfield in 't volgend jaar
dat hooge ambt aanvaardde, werd ROBERT
LINCOLN door dozen tot minister v. Oorlog in
d. republiek Amerika benoemd. Hij nam deze
betrekking waar tot 1885.
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Lind (JENNY), een beroemde zangeres, om
haar prachtige sopraanstem „d. Zweedsche
nachtegaal" genoemd, werd 6 Oct. 1820 to
Stockholm geb. Reeds vroeg toonde zij grooten aanleg voor muziek, waarom hare ouders
haar d. opera-school a. 't hoftheater in Stockholm lieten bezoeken, waar zij v. Berg en
Croelius onderwijs genoot. Op 18-jarigen
leeftijd trad zij met schitterend succes als
Agathe in d. „Freischtitz" op, evenals in
„Robert le Diable" als Alice, na reeds vroeger in luimige rollen met grooten bijval gespeeld te hebben. Gedurende drie jaar bleef zij
a. dit hoftheater verbonden en zij ging daarna
(1841) n. Parijs, waar zij zich onder leiding
v. Manuel Garcia verder ontwikkelde. Meyerbeer, die haar hier hoorde, voorspelde toen
reeds een schitterende toekomst a. JENNY
LIND. In 1844 ging zij n. Berlijn, daarna n.
Stockholm terug, waar zij met geestdrift in
„Robert le Diable" word toegejuicht; in Oct.
kwam zij op uitnoodiging v. Meyerbeer n.
Berlijn, waar ze met buitengewoon veel bijval
in d. „Norma" en d. opera's v. Meyerbeer optrad, o. a. in diens „Feldlager in Schlesien".
Daarna maakte zij haar triomftocht door
Duitschland en gold zij algemeen voor d. veelzijdigste en zielvolste zangeres v. d. 19e eeuw.
In 1847 betrad ze ook in Londen met grooten
bijval 't tooneel. Nadat zij hier d. 18 Mei
1849 voor 't laatst was opgetreden in d. „Roberto", bepaalde zij zich voortaan tot 't zingen
in d. concertzaal. Van 1850—'52 gaf zij in
Noord-Amerika concerten en in 1852 huwde
zij te Boston met d. begaafden pianist OTTO
GOLDSMITH (geb. 21 Aug. 1829 te Hamburg).
Nu keerde zij met een groot fortuin, waar zij
veel goed mee deed, n. Europa terug ; zij hield
zich eenigen tijd in Duitschland op en ging
in 1856 met haar gemaal n. Londen, waar deze
dirigent v. 't Bach-koor is; slechts nu en dan,
gewoonlijk voor liefdadige - doeleinden, trad zij
nog op concerten op; voor 't laatst in 1870, te
Dusseldorf, bij 't muziekfeest a. d. Rijn in 't
oratorium v. haar echtgenoot, „Ruth". Zij overt.
2 Nov. 1887 to Londen. Haar gevoel voile, hooge
sopraanstem (zelfs tot d. hooge D. en hooger
kon zij in voile en rijke tonen zingen) was
buitengewoon ontwikkeld en klonk als 't gekweel v. een vogel. Ook onderscheidde JENNY
LIND zich door haar uitgebreide kennis v.
d. theorie v. d. zang, door haar voortreffelijk
spel, haar zuiveren smaak en door een edel
karakter.
Lindatz, een stad in 't koninkrijk Beieren,
regeeringsdistrict Zwaben, gelegen op een
eiland in 't Meer v. Constanz, dat met 't vastland door een spoorwegdam en een houten
brug verbonden is ; zij vormt 't eindstation
v. d. baan Milnchen—Lindau en BloedenzLindau en telt 5330 inw., die veel wijn, ooft
en groenten verbouwen. Lindau heeft een
ruime haven (met 't standbeeld v. koning
Maximiliaan II), levendigen expedite- en
transito-handel n. Zwitserland en Italie, benevens een Latijnsche school, een muziekschool
enz. Aan d. tijd der Romeinen herinnert nog
een oude Romeinsche wachttoren, d. Heidenmuur geheeten.
Lindau (PAUL), een Duitsch criticus en
tooneelschrijver v. naam, geb. 3 Juni 1839 to
Maagdenburg; hij was verscheidene jaren in
Parijs werkzaam als correspondent voor Duitsche tijdschriften en dagbladen, bracht vervolgens eenigen tijd met reizen n. Italie,
Belgie, Nederland en Engeland door en belastte zich bij zijn terugkeer in Duitschland
achtereenvolgens met d. redactie v. dagbladen
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in Dilsseldorf en Elberfeld. In 1869 ging LINDAU n. Leipzig, waar hij sedert Oct. v. dat
jaar 't mIllustrierte Familienjournal" onder d.
titel „Das neue Blatt" voortzette; in 1871
keerde hij echter reeds weer n. Berlijn terug ; hij
leidde daar eerst 't letterkundig gedeelte der
„Bazar", gaf er v. 1872—'81 d. „Gegenwart" uit
en sedert 1877 't maandschrift „Nord und
Sid". Bovendien is LINDAU sedert 1888 redacteur der feuilletons in 't „Berliner Tageblatt".
Zijn eigenl. gebied is dat der bijtende satire; hij
betrad dit voor 't eerst in d. „Harmlose Briefe
eines deutschen Kleinstadters" (1869—'70,
eerst in 't tijdschrift „Der Salon",
zelfstandig uitgeg., 2 din, Leipzig 1870; 2e dr.
Breslau 1879), waaraan hij nog d. „Litterarische Rticksichtlosigkeiten" (1870, 3e dr. 1871)
toevoegde. Van ernstiger inhoud zijn d. critische hijdragen „Dramaturgische Blatter" (2 din,
Stuttgart 1875, nieuwe reeks 2 din, Breslau
1878) on zijn „Gesammelte Aufsatze" („Zur
Litteraturgeschichte der Gegenwart", Berlijn
1875, 2e dr. 1880). Intusschen was LINDAU
met veei succes als dichter opgetreden; vooral
zijn comedies „Maria und Magdalena" (1872)
en „Ein Erfolg" (1874), evenals d. tooneelspelen „Grafin Lea" (1879), „Tante Therese" (1875),
„Johannestrieb" (1878), „Besclaamte Arbeit"
(1880) on „Galeotto" (1886) vonden veei bijval.
Voorts gaf LINDAU 't blijspel „In diplomatische Sendung" (1872) on d. klucht „Der Zankapfel" (1875) en vertaalde en bewerkte hij
verscheidene Fransche theaterstukken, als
Beaumarchais' „Barbier von Sevilla" (met
Geibel), „Die Fremde" en „Der natiirliche Sohn"
v. Dumas d. jonge. In d. laatsten tijd heeft
hij zich ook als verteller naam gemaakt,
vooral door zijn novellen „Herr und Frau
Bower" (Berlijn 1882), „Maya" (5 din, 1884),
„Helena Jung; Erzahlung" (1885), „Der Zug
nach dem Westen" (1886), „Arme MAdchen"
(1887) on d. „Romancyclus" Stuttgart
1886—'89). Als letter- on geschiedkundige on
biograaf trad LINDAU op in „Moliere" (Leipzig
1871), „Alfred de Musset" (Berlijn 1877) en
„Aus dem litterarischen Frankreich" (1882).
Bovendien moeten nog v. zijn geschriften genoemd worden „Nilchterne Briefe aus Bayreuth" (Berlijn 1876, 9e dr. 1879), „UeberflUssige Briefe an eine Freundin" (1877), „Wie
ein Lustspiel entsteht und vergeht" (Bergin
1877) on .. „Aus der neuen Welt" (1884), dat
hij na zun reis n. N.-Amerika, ter gelegenheld v. d. opening v. d. Pacific-spoorweg, in
't Licht gaf. Van 1890—'91 volbracht hij nogmaals een reis n. N.-Amerika. Men zie over
hem Hadlich, „Paul Lindau als dramatischer
Dichter" (2e dr. Berlijn 1876).
Lindau (RUDOLF), een broader v. d. voorgaande en een verdienstelijk diplomaat en
schrijver, geb. 10 Oct. 1830 to Gardelegen in
d. Altmark, was eerst huisonderwijzer to
Parijs, ging daarop als vertegenwoordiger v.
Zwitserland n. Japan, om er een handelsverdrag tuns. die beide landen to sluiten. Na
geruimen tijd in China en Siam vertoefd to
hebben, nam hij bij zijn terugkeer deel a. d.
oorlog tegen Frankrijk on werd hij na d.
vrede in 1871 gezantschapsattache to Parijs.
In 1880 werd hij raad v. legatie aldaar on
ontving hij d. Beiersche Orde v. Verdienste.
Hij schreef „Voyage autour du Japon" (2e dr.
Parijs 1865), „Die preuszische Garde im Feldzuge 1870—'71" (Berlijn 1872), „Erzahlungen
und Novellen" (2 din, 1873), d. romans „Robert
Ashton" (Stuttgart 1877) en „Gute Gesellschaft"
(2 din, Breslau 1879), „Die kleine Welt"
(3 novellen; Berlijn 1880), d. novellen „Win-

LIN.

86

tertage" (1882), „Der Gas? (1883) en „A.uf der
Fahrt" (1886) enz.
Linde (Tilia), een plantengeslacht, dat tot .
Lindenachtigen of d.naturlijkefm
Tiliaceae behoort en in 't stelsel v. Linnaeus
tot d. 1ste orde der 13e klasse (Polyandria
Monogynia) wordt gebracht. d. Kelk beStaat
uit 5 lancetvormige blaadjes; d. 5 bloembladen zijn langer dan d. kelk; behalve d.
bloembladen treft men bij onderscheidene
soorten v. linde nog 5 bloembladachtige
schubben aan, die a. d. bloembladen tegenovergesteld zijn geplaatst en met deze in
gedaante min of meer overeenkomen, maar
kleiner zijn; d. rneeldraden zijn in grooten
getale aanwezig en onder 't vruchtbeginsel
ingeplant; zij zijn Of vrij of a. d. voet in
eenige bundels met elk. vergroeid; 't vruchtbeginsel is 5-hokkig, d. stempel 5-tandig. d.
Vrucht is een lederachtige of houtachtige
noot, die v. 5 ribben voorzien en door 't verdwijnen der middelschotten eenhokkig is; zij
bezit een of twee zaden.
d. Linden zijn boomen, die in Europa, een
gedeelte v. Azie en in Noord-Amerika to huis
behooren; om hun sierlijke, dichte kruinen,
hun licht, voor snijwerk zeer geschikt hout,
't geurig aroma hunner bloemen en meer
andere nuttige eigenschappen worden zij
menigvuldig aangekweekt. Zij hebben afwis
selend geplaatste bladeren, die a. d. voet v.
twee zijdelingsche, vroeg afvallende steunbladeren zijn voorzien; d. bloemstelen, welke
2, 3 of meer bloemen dragen, zijn okselstandig
of bijna eindelings geplaatst en hebben a.
hun voet een schutblad, dat dun-vliezig v.
zelfstandigheid, netvormig-geaderd en tot op
't midden met d. bloemsteel vergroeid is; d.
bloemen zijn wit- en geelachtig v. kleur en
scheiden een aanzienlijke hoeveelheid honig at.
d. Familie der Tiliaceae kan in twee onderfamilien, to weten in eigenlijke Lindenachtigen
en in Elaeocarpeae gesplitst worden ; 't geslacht
linde is d. type v. d. eerstgenoemde afdeeling.
Van d. verschill. soorten v. linden zijn voor
ons 't meest belangrijk Tilia grandiflora Ehrh.
en Tilia parviflora Ehrh., welke door Linnaeus
gebracht werden tot een soort, die hij Tilia
europaea no e mde.
d. Grootbladerige of zomer-linde (Tilia grandiflora Ehrh., Tilia platyphylla Scop.) komt in
d. wouden v. Midden- en Zuid-Europa in
't wild voor en wordt bij ons to lande zoo
algemeen aangekweekt, dat zij buitenslands
zelfs onder d. naam Hollancische linde (Tilleul
d' Rollande) bekend is. Haar bladeren zijn
scheef-rond, hartvormig toegespitst, gezaagd,
v. boven op d. aderen zachtharig, v. onderen
lichter groen, behaard en in d. oksels der
aderen gebaard; d. bloemtuilen worden door
2 tot 3 bloemen gevormd; d. lobben v. d.
stempel staan rechtop. Deze boom bloeit in
Juni en Juli.
d. Kleinbladerige of winter-Linde (Tilia parvifolia Ehrh., Tilia sylvestris Desf.) komt in groeiplaats en in bloeitijd met d. voorgaande soon
overeen, maar verschilt daarvan door hare
onbehaarde, v. onderen zeegroene bladeren, 5tot 7-bloemige bloemtuilen en door d. waterpas gerichte lobben v. d. stempel.
Van beide soorten wordt d. lindenbloesem
(flores Tzliae) gewonnen, die, als thee getrokken, dikwijls als een zenuwmiddel gebruikt
wordt. d. Linden groeien zeer snel en bereiken
eon buitengewoon hoogen ouderdom; zij worden door inleggers voortgeplant en kunnen
't snoeien bijzonder goed verdragen, v. welke
eigenschap men dikwijls op eon zeer onge.
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lukkige wijze partij trekt, door nl. deze prachtige boomen allerlei onnatuurlijke vormen to
doen aannemen. d. Taaie bast dezer boomen
dient in Rusland tot 't waken der bekende
Moskovische matten, waarvan voor d. tuinbouw veel gebruik wordt gemaakt en die tot
't dekken v. bakken, 't aanbinden v. planten
enz. bijzonder dienstig zijn. Behalve tot snijwerk wordt 't lindenhout ook gebezigd voor
't vervaardigen v. een fijne houtskool, die bij
't teekenen, in d. geneeskunde en ook voor 't
bereiden v. buskruit wordt gebruikt.
Behalve d. genoemde worden nog eenige
andere soorten v. linden in d. tuinen aangekweekt, zooals d. Amerikaansche linde (Tilia
americana L.), met fraaie, groote bladeren, een
soort, die in onze plantsoenen niet zeldzaam
is, d. wide of zilver-linde (Tilia argentea Desf.),
met groote, v. onderen witte en wolharige
bladeren (deze uit Hongarije afkomstige soon
bloeit een maand later dan onze gewone
linde en behoud6 haar bladeren veel langer),
Tilia corallina H. Kew., Tilia pubescens Vent enz.
Linde (SAMUEL GOTTLIEB), een Poolsch
taalgeleerde, geb. in 1771 to Thorn a. d. Weichsel en overl. 8 Aug. 1847 to Warschau. Hij
studeerde a. d. hoogeschool te Leipzig, werd
eerst bibliothecaris to Weenen, daarna rector
v. 't lyceum en opperbibliothecaris to Warschau on schreef o. a. d. volgende werken:
„WOrterbuch der polnischen Sprache" (6 dln,
1807—'14), „Grondbeginselen der woordvorsching, toegepast op d. Poolsche taal" (1806),
Over d. Russische letterkunde" (1825) en
, Geschiedkundige schets v. d. letterkunde der
Slavische volken" (1826; d. laatste werken in
't Poolsch geschreven).
Linde janz. (GERRIT VAN DE), een Nederl.
dichter, gob. 12 Mrt 1808 te Rotterdam on
overl. 27 Jan. 1858 to Londen. Hij studeerde
te Leiden in d. godgeleerdheid, nam deel a.

d. Tiendaagschen veldtocht, werd caudidaat
in d. theologie en begaf zich in 1834 n. Engeland, waar hij te Londen een kostschool overnam, die weldra tot grooten bloei geraakte
(in 't huis, eens bewoond door d. protector
Olivier Cromwell). Als schrijver is hij 't
meest bekend door zijn „Gedichten v. d,
Schoolmeester", welke in 1860 door Mr. Jacob
v. Lennep werden uitgegeven (met een voorbericht en een levensbeschrijving v. d. dich
ter) en sedert meermalen, ook geillustreerd,
herdrukt werden.
Linde (ANTONIUS VAN DER), een Nederl:

letterkundige, geb. 14 Nov. 1833 te Haarlem,
werd aanvankelijk opgeleid tot onderwijzer
doch begon in 1855 zijn theologische studien
to Leiden. In 1859 tot predikant te Amsterdam benoemd, legde hij twee jaar later die
betrekking 'leder; hij promoveerde in 1862 to
Gottingen tot doctor philologiae. Korten tijd
later vestigde hij zich metterwoon to Berlijn,
om 't Sanskriet to beoefenen, hoofdzakelijk
met 't doel d. bronnen to kunnen gebruiken voor zijn omvangrUke studie betretrende
d. geschiedenis v. 't schaakspel. Na d. voltooiing v. dezen arbeid n. 't Vaderland teruggekeerd, begat' VAN DER LINDE ZiCh in 1876
ten tweeden male n. Duitschland, thans n.
Wiesbaden, waar hij bibliothecaris der koninklijke boekerij werd. Hier ontving hij ter
waardeering v. zijn groot werk „Erfindung
der Buchdrackerkunst" (3 dln, 1886—'87) d.
titel professor. Andere werken v. zijn hand.
zijn: „Twaalftal leerredenen" (1861), „Aanteekeningen op het Ontwerp der Spelling v. 't
aanstaande Nederl. Woordenboek" (1863, onder
d. pseudoniem Dr. B. Huydecoper), „Isaac
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Massa v. Haarlem. Een historische studio"
(1864), „Bibliografie v. Haarlem" (1867), „Balthazar Bekker. Bibliografie" (1869), „Het
oudste gezangboek voor d. openbare godsdienstoefeningen in d. Nederl. gereform. kerk"
(1869), ,,d. Haarlemsche Costerlegende, wetenschappeltjk onderzocht" (2e omgewerkte uitgave, 1870), „Benedictus Spinoza" (1871), 2,Geschichte and Literatur des Schachspiels"
(2 dln, 1874), „Leerboek v. 't Schaakspel"
(1876), „Gutenberg" (1878) en ,,Michael Servet,
een brandoffer der gereformeerde Inquisitie"
(1890). Voorts vindt men een menigte bijdragen v. dezen veelztjdig ontwikkelden man in
d. „Ned. Spectator", „d. Tijdspiegel", „Vaderl.
Letteroefeningen" e. a. tijdschriften.
Lindegren (AMALIE), een Zweedsche portrot- en genreschilderes, geb. in 1814 te Stock.
holm. Zij bezocht eenige jaren (v. 1850—'54)
Parijs, Rome (1855) on Dtisseldorf (1859 en '61)
on verwierf zich vooral naam met haar „Ontbijt", „Mama's rechterhand",. „'t Meisje met d.
sinaasappelen", „'t Laatste bed der kinderen"
en „Dans in een Dala-herberg". 't Zijn vooral
a. zorgen en vreugden v. 't huiselijke Leven,
die door LINDEGREN als onderwerp voor haar
doeken genomen worden.
Linden, een stad in d. Pruis. prov. Hannover, was tot 1885 een voorstad v. Hannover,
waarvan 't door d. Ihme gescheiden is; d.
stad heeft een gymnasium, een belangnjke
machinenfabriek, mechanische katoenweverij,
katoenspinnerij, fabrieken voor gummiwaren,
ultramarin, asphalt, smyrnatapijten enz. en
telt 28 050 mw.
Linden , een Ned. dorp on gemeente in d.
Ned. pros- . Noord-Brabant, a. d. Maas, 1'1 2 uur
t. 0. v. Grave, met slechts 530 inw.
Linden (IIENRICUS ANTONII, Of HENDRIK
ANTONISZ V. DER), een Nederl- godgeleerde,
geb. 13 Febr. 1546 te Naarden en overl. 20 Mrt
1614 to Franeker. Hij studeerde te Leiden
en was achtereenvolgens predikant te Dijkhuizen, te Enkhuizen en sedert 1585 hoogl.
to Franeker. Men heeft v. hem o. a. „Disputationes XXVIII ad locos theologiae praecipuos" (1588—'99), „Systems theologia" (1611),
„De correctione fratrum ecclesiae" (1611) en
academiae Franequeranae" (1613).
Linden (ANTONIUS ANTONIDES VAN DER),
een zoon v. d. voorg., was een benoemd geleerde on geneeskundige, die, na a. d. hoogeschool te Franeker gestudeerd te hebben, eerst
rector v. d. Latijnsche school to Utrecht, vervolgens v. die te Amsterdam werd, in welke
laatste stad hij in 1633 overl. Men heeft o. a. v.
hem „Physiologia explicans res naturales octo
libris" , „Methodi generalis cognoscendi, praedicendi curandique morbos libri tres", ,De
febribus liber", „De capitis affectuum curatione Tiber", „Loci communes medicamentorum empiricorum" en „Synopsis medicinae
practicae". Zijn portret, door Hendrik Meerman geschilderd, vindt men in 't Rijksmuseum
to Amsterdam.
Linden (JOHANNES ANTONIDES VAN DER),
een Nederl. hoogl. in d. geneeskunde, werd in
1609 te Enkhuizen geb. Na zijn eerste opleiding v. zijn vader (mede een geneesheer) te
hebben ontvangen, ging hij n. Leiden studeeren en begaf hij zich vanhier n. Franeker,
waar hij in 1629 d. doctorsgraad verwierf.
Onder toezicht v. zijn vader oefende v. DER LINDEN aanvankelijk to Amsterdam d. praktijk uit
en praktizeerde hij met zooveel geluk. dat men
hem te Franeker 't professoraat aanbood. welke
betrekking hij gedurende 12 jaar op uitstekende wijze bekleedde. d. Botanische tuin
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on d. academische bibliotheek ondergingen
onder zijn toezicht aanmerkelijke verbeteringen. d. Hoogescholen v. Utrecht en Leiden
betwistten elk. d. eer hem als prof. to bezitten. v. DER LINDEN verkoos Leiden en bleef daar
tot zijn dood, 5 Mrt 1664. Janus Coccejus, zijn
collega, sprak eon lijkrede over hem uit, die
later gedrukt is. v. D. LINDEN heeft verscheiden werken nagelaten, waarvan er een v.
groote waarde is, nl. zijn uitgave v. Hippo-

crates in 't Grieksch met d. Latijnsche vertaling v. Cornarius (Leiden 1665, 2 dln). Zijn
bibliographie onder d. titel „De scriptis
medicis libri duo" (Amst. 1637, 1651 en 1662)
heeft weinig te beteekenen en is alleen voor
d. titels v. d. werken zijns vaders v. belang.
Voorts heeft VAN DER LINDEN in „Medicina
physiologica etc." (Amst. 1653) d. denkbeelden
v. van Helmont nogmaals verdedigd en in
't werkje „Hippocrates de circuitu sanguinis" (Leiden 1661) beweert VAN DER LINDEN,
dat d. eer der uitvinding v. d. bloedsomloop
niet a. Harvey maar a. Hippocrates toekomt;
bij een oppervlakkige doorlezing v. d. bedoelde
plaatsen bij Hippocrates bespeurt men al
spoedig, dat Hippocrates geen begrip v. d.
grooten bloedsomloop had, maar wel eenig
voorgevoel, dat er iets zondanigs zou gevonden
worden („Biographie universelle").
Linden (GIJSBERTUS MARTINUS VAN DER),
een Nederl. rechtsgeleerde en staatsman, geb.
9. Sept. 1812 te Dordrecht en overl. 3 Apr.
1888 te 's-Gravenhage. Hij studeerde te Leiden
in d. rechten, vestigde zich in 1836 in d.
Haag als advocaat en werd in 1849 door 't
district Gouda naar d. 2e kamer der StatenGeneraal afgevaardigd, waar hij een ijverig aanhanger v. Thorbecke was. In 1853 voor Gouda
niet herkozen, werd hij nog in datzelfde jaar
voor Almelo candidaat gesteld en bleef hij voor
dit district zitting. houden tot 1873, toen hij
door Insinger vervangen werd. Voor d. derde
maal werd VAN DER LINDEN door d. kiezers
v. zijn geboorteplaats naar d. Tweede Kamer
afgevaardigd in 1878 en hij bleef sedert tot
zijn dood d. liberale staatkunde in 't Nederl.
parlement met ijver voorstaan. Van zijn geschriften noemen wij Over d. gevolgen v.
ontbinding en sluiting der Kamer v. d. StatenGeneraal" (1852); verder vindt men een reeks
opstellen v. zijn hand in „Themis", waarvan
hij sedert 1843 redacteur was.
Linden (PIETER WILHELM ADRIAAN CORT
VAN DER), een Nederl. staathuishoudkundige,
geb. 14 Mei 1846 to 's.Gravenhage, studeerde
en promoveerde te Leiden in d. rechten en
word achtereenvolgens tot advocaat bij d.
Hoogen Raad, tot commies-griffier bij. d. 2e
Kamer der Staten-Generaal en in 1881 tot
hoogl. in d. rechtswetenschap a. d. universiteit to Groningen benoemd. In 1886 werd hij
gekozen in d. Staatscommissie tot onderzoek
naar d. toestand v. d. landbouw hier to lande.
Van zijn geschriften noemen wij „Richting
en beleid der Liberale partij" (1886) en „Leerboek der Financien" (1887).
Linden (CORNELIS VAN DER), een Nederl.
toonkunstenaar, geb. 24 Aug. 1839 to Dordrecht, legde al vroeg blijken v. grooten aanleg voor d. muziek a. d. dag. Onderwezen
door Bohm°, Kwast o. a., ondernam hij op
lateren leeftijd een studiereis n. Belgie, Frankrijk, Duitschland en Italie, waarvan hij in
1862 n. Dordrecht terugkeerde. Hier werd hij
weldra tot directeur v. 't Harmonie-orkest
benoemd als opvolger v. BOhme. Met andere
Nederl. toonkunstenaars werkte VAN DER LINDEN ijverig mee a. d. verheffing der nationals
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kunst en htj was v. 1877—'86 eerste secretaris
der Nederl. toonkunstvereeniging. Als componist maakte hij zich bekend door een aantal
liederen op Nederl. tekst, eenige cantates en
mannenkoren („d. Starrenhemel", „Vriendschap" enz.), zeven ouvertures, d. opera „Catharina en Lambert" e. a. stukken. Niet minder
naam verwierf VAN DER LINDEN ZiCh als muziekdirigent, weshalve hij in 1888 als eerste kapelmeester a. d. Holt. Opera te Amsterdam veruonden werd.
Linden (PIERRE LEONARD VAN DER), geb.
to Brussel 12 Dec. 1797, studeerde to Partjs
on to Bologna, waar hij voornamelijk in d.
natuurlijke historie studeerde en in 1821
doctor in d. geneeskunde werd. In 1825
vestigde hij zich to Brussel, waar hij lid werd
der Academie v. Wetenschappen en hoogl. in
d. zoOlogie a. 't Museum on 5 April 1831 overt.
Hij heeft zich vooral naam gemaakt als
entomoloog en schreef o. a.: p Aeshnae Bononienses" (1820), „Monographiae libellularum
Europaearum specimen" (1825), „Précis de la
nouvelle doctrine medical° Italienne" (1822),
„Observations sur les hymenopteres" (1827) on
„Essai sur les insectes de Java" (1829).
Lindenau (BERNHARD AUGUST VON), . gob.
d.
to Altenburg 11 Juni 1779, studeerde
rechten to Leipzig, waar hij in 1798 promoveerde. Daarna legde hij zich op d. sterrenkunde toe en hij kreeg in 1804 't bestuur
over 't observatorium op d. Seeberg bij Gotha.
Hij schreet eenige astronotnische werken,
maar wijdde zich later geheel a. d. staatdienst.
Hij overt. 21 Mei 1854.
Linder (GOTTFRIED), een bekend Duitsch
componist, geb. 21 Juli 1842 to Ehingen, ontving zijn opleiding to Stuttgart, waar hij in
1868 tot leeraar en 11 jaar later tot hoogl.
benoemd werd. Hij componeerde o. a. d. opera's
„Dornroschen" (later „Roswitha" genoemd)
en „Konradin v. Schwaben" (1879), waarin hij
d. nieuwe Duitsche richting volgde; verder
„Waldlegende,. symphonisches Tonbild", een
ouverture, eenige trio's, liederen enz.
Lindesnaes, d. i. lindenkaap, is 't zuidelijkste voorgebergte v. Noorwegen, gelegen
onder 7' 3' O.L.
- v. Greenwich on 57°58 N.-Br.,
a. d. ingang v. 't Skagerak; men heeft er een
vuurtoren en bekwame loodsen.
Lindner (FRIEDRICH WILHELM), een Duitsch
opvoedkundige, geb. 11 Dec. 1779 to Weida
en overt. 3 Nov. 1864 te Leipzig als oud hoogl.
in d. paedagogiek. Men heeft v. hem, behalve
een groot aaantal schoolboeken, o. a. „De
methodo genetica" (1808), „De finibus et praesidiis artis paedagogicae secundum principia
doctrinae christianae" (1825), „Mac Benac, er
lebet im Sohne, oder das Positive des Freimaurerei" (1817) en „Die Lehre vom Abendmahl nach der Schrift". — Zijn zoon WILHELM
BRUNO LINDNER, geb. in 1814, was voor korten
tijd hoogl. in d. godgeleerdheid te Leipzig en
schreef een „Lehrbuch der christlichen Kirchengeschichte mit besonderer Berticksichtigung der Dogmengeschichte" (3 din, 1840'54) en „Erzahlungen fiir das Christliche Volk"
(1852).
Lindner (ALBERT), een Duitsch dichter, geb.
25 Apr. 1831 te Suiza in Saksen-Weimar en
o verl. 4 Febr. 1888 te Berlijn. Hij was eerst
eenige jaren bij 't onderwijs werkzaam, werd
daarna bibliothecaris v. d. Duitschen Rijksdag
en schreef middelerwij1 d. volgende werken:
_Brutus und Collatinus" (eon drama), „Dante
Alighieri" (idem), „Katharina II", „Die Bluth9chzeit" en „Juan d'Austria"; voorts ,Geschichten and Gestalten", „Das ewig Weib-
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Hate", „Der Reformator", „Der Schwan von
F
Avon" en „Das Ratsel der rauenseele".
Zijn
leven beschreef A. von Hanstein (1890).
Lindner (THEODOR), een Duitsch geschiedschriper, geb. 29 Mrt 1843 to Breslau, werd
in 1876 hoogl. a. d. universiteit to Munster
en in 1888 a. die to Halle. Hij schreef „Anno II
der Heilige, Erzbischof von ICOln" (1869)Deutsche Geschichte vom Ende des 14ten Jahrh. bis
zur Reformation" (1875—'80), „Die Verne" (1887)
en „Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und Luxemburgern" (1890).
Lindo (MARK PRAGER), een Nederl. letterkundige, geb. 18 Sept. 1819 te Londen en over!.
9 Mrt 1877 to 's-Gravenhage. Hij kwam op
19-jarigen leeftijd als Engeisch onderwijzer
bij d. rijksontvanger Van Woelderen to Velp,
vestigde zich in Arnhem, legde daar in 1842
't examen v. d. 2e rang af, werd leeraar a.
't gymnasium dier shad en verwierf in 1854
a. d. Utrechtsche hoogeschool d. graad v.
doctor in d. letteren. Een jaar to voren was
hij leeraar geworden a. d. Kon. Milit. Academie, welke betrekking hij 12 jaar lang bekleedde. Vervolgens werd hij, in 1865, inspecteur v. 't Lager Onderwijs voor d. prov. ZuidHolland en hij bleef dit tot a. zijn dood. UNDO
schreef verschill. werken: onder zijn eigen
naam „d. Opkomst en ontwikkeling v. het
Engelsche yolk" (2 din, 1868—'74), vertalingen
v. Walter Scott, Thackeray, Sterile e. a., benevens eenige leerboeken voor d. Engelsche
taal en d. alg. aardrijksk Linde ; onder d. pseudoniem DE OUDE HEER SMITS „Brieven en uitboezemingen" (1853, met drie vervolgen),
„Schetsen in en om Partjs" (1853), „Afdrukken
v. indrukken, met tal v. hout-. en andere
sneden" (1854), „Nieuwjaarswensch a. zijne
vrienden" (1854), „Famine v. ons" (1855),
„Bekentenissen eener jonge dame" (1857; herdrukt als „Brieven v. Clementine" in 1858),
„Eventjes over d. grenzen" (1863), „Uittreksels
uit 't dagboek v. wijlen d. heer Janus Snor"
(1865) en „Typen" (1871). Onder hetzelfde pseudoniem gaf LINDO in 1856 ook d. „Nederlandschen Spectator" in 't licht, waarvan hij
met zijn vriend Lodewijk Mulder jaren lang
d. redactie behield. d. Werken v. dezen geestigen en talentvollen schrijver werden uitgeg.
door Lodewijk Mulder (5 din, 1877—'79).
Lindpaintner (PETER JOSEPH VON), eon
Duitsch componist en muziekdirecteur, eerst
to Munchen, daarna to Stuttgart werkzaam; hij
was geb. 8 Dec. 1791 en overt. 21 Aug. 1856 to
Nonnenhorn a. d. Bodensee. Hij componeerde
een groot aantal werken, waarvan enkele
opera's („Der Vampyr", „Die Sicilianische
Vesper"), liederen („Die Fahnenwacht"), een
oratorium, benevens een paar cantates, ouvertures en symphonieen v. algemeene bekendheid geworden zijn. Ook heeft zijn muziek
bij d. „Faust" v. Goethe grooten bijval gevonden.
Lindsay (WILLIAM SHAW), een Engelsch
reader en scheepsmakelaar, geb. in 1816 to
Ayr in Schotland on overt. in 1877 to Shopporton in Middlesex. Sedert 1845 to London
gevestigd, werd hij in 1854 lid v. 't Eng.
parlement, waarin hij met veel ijver d. belangen v. handel en scheepvaart behartigde.
Men heeft v. hem Our navigation and mercantile marine law" (1853) en „History of
merchant shipping and ancient commerce"
(4 din, 1874—'75).
Ling (HENDRIK DIRK), een Nederl. toonkunstenaar, geb. 5 Sept. 1855 to Woerden.
Aanvankelijk opgeleid a. d. kweekschool voor
onderwijzers to Haarlem, legde hij zich na
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een kort verblijf alhier uitsluitend op d.
studio der muziek toe (piano, theorie en cornpositie) on ontving hij weldra plaatsing a. d.
koninkl. muziekschool to 's-Gravenhage. Na
in 1884 een eervol eindgetuigschrift als leerling dozer school ontvangen to hebben, werd
hij nog in 'tzelfde jaar a. d. inrichting tot
leeraar in d. theorie benoemd. Tevens is hij
sedert dien tijd als muziekonderwijzer in d.
Haag gevestigd, waar hij in 1886 ook organist bij d. Doopsgezinde gemeente werd. Als
composities zijn v. LING o. a. bekend eenige
klavierstukken on Psalm 23 voor gemengd
koor a capella.
Linge (d.) is een klelne Nederl. rivier, die
in d. prov. Gelderland bij Doornenburg ontspringt en een waterloozing mag heeten voor
al, wat tuss. d. Waal- en Rijndijken en boven
d. zoogenoemden Diefdijk ligt. Tot Echteld
draagt zij d. naam Wetering en zij is v. Geldermalsen of bevaarbaar. Vroeger ontlastte zij
zich door d. stad Gorinchem in d. Merwe,
maar in 't begin dozer eeuw is er een nieuwe
uitwatering gegraven, die onder d. naam 't
Kanaal v. Steenenhoek bekend is en v. d.
Arkelpoort v. Gorinchem tot a. d. Steenenhoek
(een punt v. d. Moerdijk, tuss. Hardinxveld
en Giesendam) loopt.
Lingelbach (JOHANNES), een Duitsch schilder, werd in 1625 te Frankfort a. d. M. geb.
on kwam reeds in zijn jeugd n. Amsterdam,
waar hij zijn eerste opleiding en vorming,
die geheel v. d. geest en d. richting der oudHollandsche school is doordrongen, zal hebben
ontvangen. In 1642 begaf hij zich n. Parijs en
vandaar n. Rome, waar hij zesjaren vertoefde
en zich een gunstig bekenden naam verwierf.
Hij bestudeerde er vlijtig niet alleen d. natuur
en gebouwen maar ook 't karakter en d. zeden
des yolks, waarvan vele v. zijn schilderijen
't kenmerk dragon. Daaronder is een v. d.
rijkste en 't meest doorwerkte d. zuil v. Trajanus, in welker nabijheid d. volksmenigte luistort naar d. prediking v. een Capucijner-monnik, welke schilderij berust in d. verzameling
v. sir H. T. Hope to Londen. Buitengewoon
levendig zijn zijn tooneelen op markten on
ook zijn Italiaansche zeehavens. Wat d. behandeling v. deze geestig geordonneerde, v.
leven bezielde voorstelling aangaat, doze is
meestal voortreffelijk; zilverachtigheid en harmonie v. toon, nauwkeurigheid v. toekening,
breedheid on bevalligheid v. penseelbehandeling, dit is 't wat hem tot een waardig mededinger v. Wijnands en v. Wouwerman maakte.
Vooral ook zijn luchten on verschieten zijn
voortreffelijk. In 't museum to 's.Gravenhage
vindt men v. LINGELBACH een „Hooibouw",
een ,Italiaansche zeehaven", 't „Vertrek v.
Karel II v. Scheveningen n. Engeland" en
een „Optocht v. ruitertj" ; in dat te Amsterdam
een „Italiaansche zeehaven", eon „Landschap"
met figuren en paarden, een „Rijschool" en
nog een „Zeehaven in Italie". Voor d. schilderijen v. LINGELBACH worden op verkoopingen goede prijzen besteed; zij golden v. 2000
tot 3000 gulden, in d. laatsten ti,jd soms zelfs
hooger. Ook zijn teekeningen worden zeer gezocht. Eenige v. zijn voorstellingen zijn gegraveerd door A. Zijlvelt, W. Kobell, Heudelot, Lebas enz. Ook heeft LINGELBACH eenige
prentjes geetst, doch slechts weinige, terwij1
over d. authenticiteit v. d. prentjes, die als
zoodanig worden opgegeven, veel verschil v.
gevoelen wordt gevonden. LINGELBACH overt
to Amsterdam in 1687.
Lingen, een voormalig Duitsch graafs.
tuss. Munster en Osnabriick, welker onder-
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scheiden in Opper- en Neder-Lingen. 't Behoorde eerst a. d. graaf v. Tecklenburg. Toen
deze tot 't Schmalkaldisch verbond toegetreden was, werd hij in d. rijksban gedaan en
zijn graafschap Lingen in 1548 door keizer
Karel V a. Maximiliaan v. Buren in leen gegeven. d. Eenige dochter v. dozen huwde met
prins Willem I v. Oranje, doch haar voogden
hadden 't leen reeds a. d. keizer verkocht,
die 't a. zijn zoon Philips II schonk.Evenwel
hernam prins Maurits 't met d. wapenen. Na
d. dood v. Willem III °IA° d. koning v. Pruisen.
Lingen. In 1809 werd 't met 't groothertogdoin
Berg vereenigd, in 1810 met Frankrijk, in 1814
a. Pruisen teruggeven, dat in 't volgende jaar
Neder-Lingen a. Hannover afstond. Eerst in
1866 worden d. beide deelen weer vereenigd. —
d. Stad Lingen, gelegen a. d. Eems en 't Eemskanaal in d. Pruis. prov. Hannover (district
Osnabrilck), heeft een gymnasium en een strafkolonie voor vrouwelijke gevangenen en telt,.
28 040 inw., die zich met ijzerindustrie, veehandel enz. bezighouden.
Lingg (HERMANN LUDWIG OTTO), een Duitsch
dichter, geb. 22 Jan. 1820 te Lindau a. d. Bodensee in Beieren. Hij studeerde to Munchen in
d. medicijnen, bezocht vervolgens Berlijn„
Praag en Freiburg on vestigde zich in zijn
geboorteplaats als dokter. In 1847 bezocht hij
Rome, Napels e. a. steden v. Italie , om zich
vervolgens to Munchen geheel a. d. beoefening
der poezie en fraaie letteren te wijden. Velezijner gedichten verwierven een buitengewonen bijval; als zoodanig noemen wij zijn
,Gedichte' (1854), „Die Walkyren" (1864), „Die
'57-4-1kerwanderung" (1866—'68), „Die Sicilianische Vesper" (1876), „Von Wald and See" (1883),.
„Nene Gedichte" (1885) en „Die Bregenzer
Klause" (1888).
_Lingga of Lingin (ook Lingo on Lingen)
is d. naam v. een eilanden-groep, a. d. oostkust
v. Sumatra onder en even bezuiden d. linie
gelegen. d. Grootste ervan zijn Singkeb on
Lingga, welk laatste een oppervl. heeft v. 18,
vk. Wien en bewoond wordt door circa.
12 000 Maleiers en 600 Chineezen. d. Gezamenhike groep behoort tot d. residentie Riouw.
Tot d. hoofdproducten ervan behooren sago,
vruchten en best timmerhout, verder peper,.
gambir, goud, tin en visch. d. Inw. staan
als zeer bedreven zeevaarders bekend en
leefden ♦roeger hoofdzakelijk v. zeerooverij.
Over d. Lingga-groep heerscht een sultan, die
zijn verblijf houdt te Dai of Koewala-Dai, d.
hoofdplaats v. 't oil. Lingga. — Vele rivieren,
bergen en dorpen op Java, Sumatra, Borneo
en elders in d. Indischen archipel dragon
mode d. naam Lingga.
Lingua (Lat.), tong, taal. Lingua patria
of Vernacula, d. moedertaal. Lingua peregrina,
een vreemde taal. Lingua franca, een verbasterd Italiaansch, dat in d. Levant gesproken wordt, sedert d. bewoners v. Venetie,
Genua e. a. Italiaansche steden hier een
levendigen handel drijven. — Lingua Romano
rustica, 't boeren-latijn, waaruit zich later d.
Romaansche talon ontwikkeld hebben.
of lengoa geral, d. algemeene
—Linguageral
taal, in 't Portugeesch BraziliC gesproken. —
Lingua Toscana in , bocca Romana, Toscaansche taal in een Romeinschen mond, of
't Toscaansch volgens d. Romeinsche uitspraak, dat voor 't mooiste Italiaansch wordt
geho -aden.
Linguet (SIMON NICOLAS HENRI) werd 14
Juli 1736 to Reims geb. en was op zijn 26ste
jaar advocaat to Parijs, waar hij door zijn
for karakter, zijn zucht naar nieuwigheden,
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zijn buitengewone kennis en niet 't minst door
zijn levendige welsprekendheid eerlang een
uitgebreiden roam verwierf, maar zich ook
.een groot aantal vijanden berokkende, walk
laatste ten gevolge had, dat 24 zijner ambt
genooten uit nijd besloten, oen jaar lang
niet met hem voor d. balie to verschijnen,
-en 't bij 't parlement zoover brachten, dat dit
hem bij openlijk besluit d. uitoefening v. zijn
-ambt verbood. LINGUET schreef nu een „Journal de politique et de littorature", waardoor
zoowel 't getal zijner bewonderaars als dat
zijner benijders vermeerderde on dat eindelijk
op last der regeering geheel verboden werd.
Oordeelende, dat zijn vrtjheid gevaar liep, begaf
hij zich n. Zwitserland, waar hij bij Voltaire
vertoefde, vandaar over Holland n. Engeland,
waar hij zijn beruchte „Annales politiques,
-dynes et litteraires" (1777—'92) uitgaf, on eindelijk n. Brussel. Hier verkreeg hij v. d. graaf
de Vergennes vrijheid om n. Parijs terug to
keeren, doch hij werd aldaar, op vernieuwde
aanklacht, 27 Sept. 1779 in d. Bastille gezet,
waarin hij meer dan 2 jaar gevangen bleef.
Na zijn ontslag in 1782 deed hij andermaal een
reis n. Engeland en vandaar n. Brussel, waar
hij zijn „Annales politiques" vervolgde en
keizer Jozef II in 't work „Considerations sur
l'ouverture de l'Escaut" (2 dln, 1787) dermate
vleide, dat daze hem n. Weenen ontbood on
hem een geschenk v. 1000 ducaten liet ter hand
stellen. In weerwil hiervan verklaarde hij
zich, in d. kort daarop gevolgde omwenteling
in d. Nederlanden, tegen zijn weldoener on
keerde hij in 1791 n. Parijs terug, waar hij voor
d. constitueerende vergadering d. zaak der
negers tegen d. willekeur der blanken op
s. Domingo verdedigde. Bij d. aanvang v. 't
Schrikbewind werd hij 27 Juli 1794 ter dood
veroordeeld on onderging hij dien met veal
mood. Van zijn talrijke werken noonaen wij
hier alleen: „Flistoire des revolutions de
l'Empire Romain" (1766, 2 dln), „Theorie des
lois civiles" (3 dln, 1767), „Histoire impartale des Jesuites" (1768), „Memoires sur la
Bastille" (1785) on zijn genoemde „Annales
politiques", welke in een levendigen, wegsleependen stijl geschreven zijn on in hun
tijd een groot aantal lezers vonden. Op d.
naam v. LINGUET heeft men 't volgend woordraadsel gemaakt:
„Mon premier sort a pendre;
Mon second merle a pendre;
Mon tout est bon a pendre".
Liniaal (d.) on d. Winkelhaak, een
sterrenbeeld a. d. zuidelijken hemel, door
Lacaille samengesteld uit eenige weinige
sterren in d. Melkweg, tuss. d. Scorpioen on d.
Wolf. Behalve een gedeelte v. d. Liniaal blijft
't geheel beneden onzen zuidelijken horizon.
Linie. d. Troepenopstelling, waarbij d.
afdeelingen, op twee of drie gelederen gesteld,
naast elk. geplaatst zijn, noemt men linie. Zij
komt zoowel in d. gesloten als in d. opene
of verstrooide vechtwijze voor; in dit laatste
geval noemt men haar tirailleur-linie. Zij heeft
't voordeel v. d. meeste wapens in 't gevecht
to brengen en is dus voor d. infanterie d.
beste stelling voor 't vuurgevecht. d. Cavalerie gebruikt haar meestal tot aanvalsvorm,
terwijl d. artillerie bijna geen andere gevechtsstelling kent. In d. 18e eeuw onder Frederik
d. Groote en zijn navolgers heerschte d. linietactiek onverdeeld. d. Eenige gevechtsstelling
was die in linie, zoowel bij aanval als bij
erdediging, hoewel zij in 't eerste geval to on-
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bewegelijk is en een zeer open terrein vordert
om verwarring to voorkomen.
Linie noemt men ook, bij grootere troepenafdeelingen, d. onderdeelen daarvan, welke
voor 't gevecht op eenigen afstand, meestal
300 passen, achter elk. zijn opgesteld. Onder
Linietroepen verstaat men 't staande lager
in tegenstelling v. d. schutterij, d. overige
regimenten in tegenstelling v. d. garde on d.
zware infanterie in tegenstelling v. d. lichte.
.Linien noemt men in d. versterkingskunst
een aantal open of gesloten werken, die met
elk. in verband gebracht zijn, zoodat men
daardoor een groot terreingedeelte versterkt
of grootere troepenmassa's verschanst. Zijn
d. verschill. werken zoodanig aangelegd, dat
zij een samenhangend geheel uitmaken, dan
noemt men 't aaneengeschakelde linien; liggen
d. werken afzonderlijk met open ruimten tuss.
elk., doch steeds onderging verdedigende, dan
noemt men 't linien met tusschenruimten. d.
Aaneengeschakelde linien waren vroeger algemeen in gebruik, maar komen minder
voor sedert d. zevenjarigen oorlog on vooral
sedert d. Fransche omwentelingsoorlogen, toen
d. lagers een to voren nooit gekende beweegbaarheid verkregen; zij zijn dan ook meer
uitsluitend voor 't defensieve ingericht on zouden dus alleen daar met vrucht kunnen gebruikt worden, waar 't voorliggende terrein
't doen v. uitvallen belet. d. Voorn. aaneengeschakelde linien, die men beschreven vindt,
zijn: linien met redans, gebastionneerde linien,
getenailleerde linien on lini6n met cremailleren.
d. Linien met tusschenruinaten bestaan uit
een reeks afgezonderde werken, die elk. onderling bestrijken of door een daarachter gelegen tweede rtj werken worden verdedigd,
terwijl daze laatsten soms weer door andere
werken of alleen door troepen worden ondersteund. Daze linien lagen .'t doen v. uitvallen
toe on 't verlies v. een harer deelen sleept
dat der andere niet made. Omtrent d. vorm
en d. grootte dier afzonderlijke werken bestaan natuurlijkerwijze geen bepaalde regelen.
Evenwel moeten zij a. eenige vereischten
voldoen; zij moeten in 't werkzame bezit v.
elkanders vuur gelegen zijn, hun vleugels
moeten niet omgetrokken kunnen worden,
hun toegangen moeilijk to genaken zijn, d.
achtergelegen ruirnte moat goede stellingen
opleveren on 't voorliggende terrein krachtige
offensieve bewegingen toelaten. — Belangrijke
linien, waarvan d. krijgsgeschiedenis gewaagt,
zijn die v. Stollhofen (1703), v. Pirna (1756), v.
Bunzelwitz (1761), v. Kolberg (1761), v. Weissenburg (1793), v. Caldiero (1805), v. TorresVedras (1809), v. Drissa (1812) enz. In ons
land heeft men o. a. d. beroemde Hollandsche
linie.
Linieschepen, oorspronkelijk een benaming, toegekend a. schepen, die geschikt
waren om in een linie to strijden. Die geschiktheid is ten deele of hankelijk v. d,
grootte v. 't schip; doch voor een nog groo.
ter deel hangt of hing zij of v. 't charter v,
schepen, dat d. vijand in linie brengt. Want
in een geregeld zeegevecht is 't v. veel belang,
of men geNke krachten on dus schepen v.
gelijk charter a. d. vijandelijke kan tegenover stollen. d. Linieschepen, boven bedoeld,
waren gewapend met 70 tot 90 vuurmonden,
in drie gladde lagen gerangschikt. Sedert is
men voortgegaan met d. afmetingen der
schepen v. oorlog to vergrooten en hen
krachtiger to bewapenen. Dientengevolge
waren langen tijd d. linieschepen onder d.
naam driedekkers algemeen bekende on met
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v.120 tot 140 vuurmonden bewapende oorlogs•
schepen. Thans echter, bij d. veranderde wijze
v. oorlogvoeren ter zee, worden er geen of
weinig linieschepen meer gebouwd; ze zijn
vervangen door pantser- on ramtorenschepen.
Link (HEINRICH FRIEDRICH), een beroemd
botanicus, 2 Febr. 1769 to Hildesheim geb.,
ging in 1786 a. d. universiteit to GOttingen
studeeren on verkreeg aldaar in 1789 d. graad
v. doctor in d. geneeskunde. In 1792 werd hij
to Rostock tot gewoon hoogl. in d. nat. hist.,
chemie en botanie benoemd. In 1797 begeleidde hij d. graaf v. Hotfmannsegg op diens
reis n. Portugal. Later (1811) was hij hoogl.
in d. chemie en botanie a. d. universiteit to
Breslau; in 1815 werd hij n. Berlijn beroepen,
waar hij 1 Jan. 1851 als geheim medicinaalraad, hoogl. a. d. geneeskundige faculteit en
directeur v. d. botanischen tuin overl. Hij was
iemand v. een veel omvattende kennis, waarvan d. bewijzen in menig uitstekend geschrift
to vinden zijn; vooral als botanicus had LINK
groote verdiensten; hij legde zich met goed
gevolg toe op verschill. deelen der botanische
wetenschap on maakte zijn onderzoekingen
on beschouwingen in een groot aantal werken bekend. Van deze vermelden wij : „Florae
Gottingensis specimen" cat., diss. inauguralis
botanico-medica (1789), „Bemerkungen auf
einer Raise durch Frankreich, Spanien und
vorzfiglich Portugal" (1799-1804, 3 Theile),
„Grundlehren der Anatomie und Physiologic
der Pflanzen" (1807), „Die Urwelt und das
Alterthum, erlautert durch die Naturkunde"
(1820-1822, 2 Theile), „Icones plantarum selectarum horti regii Berolinensis" (1820-1828),
„Icones plantarum rariorum" (1828-1831), „Elementa philosophiae botanicae" (1824), „Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am
haufigsten vorkommenden Gewachse".(1829 t.
1833, 3 din) en „Anatomia plantarum iconibus
illustrata" (1843-1847).
Nog in hoogon ouderdom was LINK zeer
werkzaam v. aard on genoot hij een krachtige
gezondheid, zoodat hij nog 't jaar voor zijn
dood een vacantiereis naar d. Pyrenen heeft
gedaan. Uitvoerig is over hem geschreven
door Martius in d. „Gel ehrten Anzeigen" v. 1851.
Linkoping, d. hoofdstad v. 't Zweedsche
len Oost-Gothland, ligt in een vruchtbare
streek nabij d. Stanga, a. d. zuidelijken oever
v. 't Roxemneer en a. d. baan Mjolby-Katrineholm. 't Is d. zetel v. d. bisschop v. OostGothland, heeft een mooie domkerk, een
gymnasium on een boekerij en :telt 12 440
inw., die a. tuin- en akkerbouw, scheepvaart
en tvbaksteelt doen. Hier behaalde in 1598
d. latere koning Karel IX d. overwinning op
zijn neef, d. Zweedschen koning Sigismund,
on liet hij in 1600 diens aanhangers vermoorden
(Linkopinger bloedbad). 't LinkOpinger len is
't noordelijk deel v. Zuid-Zw.eden, grenst in
't N. a. d. hoogte Kolmard, in 't 0. a. d. Oostzee en in 't W. a. 't Wettermeer en gaat
in 't Z. in 't Smalandsche hoogland over;
't vormde vroeger een afzonderlijk len en
maakt tegenwoordig deel uit v. 't len OostGothland.
Linlithgow of West-Lothian, een der
kleinste graafschappen in Schotland, t. Z.
v. d. golf v. Forth, met een oppervl. v. 5 112
vk.mijlenob gv.4350inw
d. Heuvelachtige grond is er, met uitzondering
v. 't Z., waar hij moerassig is, goed bebouwd
en Levert vlas, koren, rapen en aardappelen
op, terwijl d. veeteelt er niet onbelangrijk is.
d. Producten uit 't delfstoffenrijk zijn steenkolen, kalk en steenen on maken tevens d.
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voorn. artikelen v. uitvoer uit. d. Hoofdstad
v. denzelfden naam, met 3900 inw., ligt a.
't Union-Canal on d. spoor weg Edinburgh—
Glasgow. d. Voorn. gebouwen zijn d. slotkerk,
't raadhuis on een gevangenis. Leerlooiertjen
on schoenmakerijen houden er d. meeste handen bezig. Merkwaardig zijn er nog d. ruInen
v. 't oude slot, waarin Maria Stuart geb. werd.
Na door Eduard I gesticht en door d. Schotten
verwoest to zijn, werd 't door Jacob V en
Jacob VI herbouwd en verfraaid, doch in 1746
door brand vernield.
Linnaeus (CARL), of, zooals hij , sedert hij
tot d. adelstand verheven werd (1757), zich
noemde, Carl von Linne, was een geleerde,
wiens verdiensten zijn naam onsterfelijk hebben gemaakt en die met recht als een hervormer der natuurlijke historie beschouwd wordt.
Hij was d. oudste zoon v. een Zweedsch dorpspredikant, Nils Linnaeus; zijn moeder, een
predikantsdochter, heette Christina Brodersonius. Hij werd geb. 23 Mei 1707 to Roshult,
dichtbij Stenbrohult, in 't zuiden v. Zweden.
Zijn eerste levensjaren bracht hij op 't land
door on v. zijn vader, die bij zijn pastorie een
fraaien boomgaard en tuin had, erfde hij d.
liefde voor bloemen. Oorspronkelijk voor godgeleerde bestemd, maakte hij op 't gymnasium
to Wexi8 weinig vorderingen en zijn vader
had hem in 1726 bijna een ambacht laten
leeren, indien niet een toevallige ontrnoeting
met d. geneesheer Rothman hem tot andere
gedachten had gebracht. Daze, die d. jongen
LINNAEUS beter had leeron kennen, meende,
dat zijn leermeesters in zoover joist oordeelden, dat hij niet voor predikant in d. wieg
was gelegd, maar gaf d. vader d. raad, hem
in d. geneeskunde to laten studeeren, on bood
zich aan om hem afzonderlijk onderricht to
geven. Zoo kwam dan LINNAEUS in 1727 op d.
hoogeschool to Lund, reeds toegerust met veel
botanische kennis, die hij deels uit eenige
boeken, welke hij zich had weten to verschaffen, vooral echter door 't verzamelen on onderzoeken der planten v. zijn geboortegrond
verworven had. Hij won weldra d. genegenheid v. prof. Stobaeus, die hem in zijn
huis opnam. Later verwisselde hij d. hoogeschool v. Lund met die v. Upsala, waar hij
in d. bibliotheek v. prof. Rudbeck veel hulp
vond. Toen reeds ontstond bij hem (in 1729)
't eerste denkbeeld v. zijn sexueel systema
der planten, waartoe vooral 't lezen eener
beoordeeling in d. „Acta Lipsiensia" v. Le
Vaillant's opstel „De Sexu plantarum" aanleiding gaf. LINNAEUS had bier met vele
moeielijkheden to kampen, ja zelfs Teed hij
gebrek, daar d. geringe som, waarmee zijn
vader hem naar deze hoogeschool had laten
vertrekken, spoedig was opgeteerd. Welkom
was hem derhalve d. uitnoodiging, op kosten
der societeit v. wetenschappen to Upsala
een reis door Lapland to ondernemen (1732).
Ontberingen on vermoeienissen moist hij door
zijn jeugdigen ijver en door zijn gehard
lichaamsgestel to verdragen; hij zag to Walliware d. middernachtszon (solem inocciduum)
en trok om d. Bothnische golf langs d. oostkust tot Abo, vanwaar hij over Aland n. Upsala overstak. 't Bericht v. zijn reis droeg d.
goedkeuring zijner lastgevers weg en een
opgave der door hem waargenomen planten
word onder d. naam .Florula lapponica in d.
verhandelingen der societeit opgenomen, die
hem ook tot haar medelid benoemde. Op deze
reis had LINNAEUS zich bij d. bergmeester
Svanberg in Calix in d. essayeorkunst geoefend on dit gaf hem aanleidmg om daarin
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te Upsala lessen te geven, die door velen
werden bijgewoond. Zulks wekte d. natjver op
v. d. jongen .Dr. Rosen, die later d. ambtgenoot v. LINNAEUS a. d. hoogeschool te Upsala
geworden is en zich binnen en buiten zijn
vaderland een grooten roem als geneeskundige
verworven heeft. Daze wist to bewerken, dat
't geven v. lessen a. LINNAEUS, die d. doctorsgraad niet verworven had, verboden werd,
waardoor LINNAEUS zijn schoone vooruitzichten geheel zag verdwijnen. Kort daarop
werd hij echter weer geholpen door d. ondersteuning v. d. gouverneur der prow. (LandshOfding), baron Reuterhoim, die hem een reis
met zijn zonen in Dalekarliki opdroeg, welke
hij in 1734 ondernani. Hij vertoefde daarop
eenigen tijd te Fahlun, waar hij d. leermeester der zonen v. Reuterholm in mineralogie en botanie onderwees en ook voor
velen lessen hield over d. essayeerkunst.
Daardoor werd hij met verschill. ingezetenen dier plaats bekend en onder dozen
ook met d. stadsgeneesheer Dr. Moraeus, een
welgesteld man, met wiens oudste dochter hij
weldra verloofd werd, hoewel er nog jaren
verloopen moesten, eer hij zich met haar in
d. echt verbinden kon. LINNAEUS moest eerst
buitenslands d. doctorsgraad in d. geneeskunde
verkrijgen en daartoe word hij door Dr. Moraeus met 't noodige geld ondersteund. Zoo
begaf hij zich in d. aanvang v. 1735 over
Hamburg n. ons vaderland, waar hij , na een
kort verblijf to Amsterdam, a. d. hoogeschool
to Harderwijk na afgelegd examen zijn dissertatie „de nova hypothesi febrium intermittentium" verdedigde en 24 Juni tot doctor
in d. geneeskunde bevorderd werd. Van Harderwijk n. Amsterdam teruggekeerd, begaf
hij zich kort daarop n. Leiden, waar htj met
Gronovius en v. Royen bekend werd en op
aanraden v. d. eerstgenoemde d. grooten Boerhaave bezocht, die hem spoedig op d. rechten
prijs leerde schatten en in d. uitgebreide
kennis der botanische literatuur en d. heldere inzichten v. d. jeugdigen doctor zooveel
genoegen vond, dat hij hem aanspoorde om
in Holland te blijven. LINNAEUS was daartoe
niet genegen, maar, daar hij 't voornemen
had n. Zweden terug to keeren, gaf Boerhaave
hem een brief v. aanbeveling a. Joannes Burmann, d. hoogl. der botanie to Amsterdam.
Daze stelde al spoedig zijn huis voor hem
open, waar hij eenige maanden vertoefde,
totdat Mr. G. Clifford, een rijk bankier, hem
leerde kennen, die hem uitnoodigde, zich n.
zijn landgoed (de Hartekamp bij Haarlem) to
begeven, waar hij hem huisvesting verleende
en mild ondersteunde. LINNAEUS vond hier d.
zeldzaamste kasplanten, een rijke bibliotheek
en een groote verzameling gedroogde planten.
Nu werden in korten tijd een menigte geleerde geschriften, die gedeeltelijk reeds bewerkt waren, voor d. pars gereed gemaakt;
d. eerste uitgaaf v. 't „Systema naturae" zag
in 1735 bij Theod. Haak to Leiden 't licht; in
't volgend jaar verschenen „Musa Cliffortiana
florens Hartcampi prope Harlemum", d. „Bibliotheca botanica" on d. „Fundamenta botanica". In 1736 reisde LINNAEUS op kosten v.
Clifford n. Engeland, waar hij d. tuinen in
Oxford en Chelsea bezocht en met d. geleerden botanist Dillenius kennis maakte. In 1737
verschenen d. „Flora lapponica" on d. „Critica
botanica" en rangschikte LINNAEUS 't groote
herbarium v. Clifford, terwijl hij er zijn „Hortus Cliffortianus" be werkte, die nog in 'tzelfde
jaar to Amsterdam, met 36 platen, door J.
Wandelaar gegraveerd, op Clifford's kosten
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't licht zag. Nu verlangde

LINNAEUS, die ook
ons klimaat niet goad verdragen kon, n. zijn
vaderland terug te keeren; htj bleef echter in
1738 nog geruimen tijd bij v. Royen te Leiden,
met wien htj d. academischen plantentuin
rangschikte, nam v. d. hoogbejaarden Boerhaave afscheid, werd nog eenigen tijd door
tusschenpoozende koorts opgehouden, waarbij
v. Swieten zijn geneesheer was, on vertrok n.
Parijs, waar htj met d. beide brooders Antoine en Bernard de Jussieu en met ROaumur in kennis kwam en tot correspondent
v. d. Academie v. Wetenschappen benoemd
werd. Vanhier vertrok hij n. Rouaan, om
vandaar over zee n. Zweden to steken, waar
hij na een moor dan driejarige afwezigheid
terugkeerde. Hij vestigde zich nu in Stockholm, waar hij zich als geneesheer nederzette
on weldra een uitgebreide praktijk verkreeg,
waarop hij in Juni 1739 met zijn Sara Elisabeth Moraeus door d. echt verbonden werd.
In 1741 werd hij tot hoogl. in d. geneeskunde
in plaats v. Roberg benoemd, terwij1 zijn tijdgenoot en vroegere tegenstander Rosen in 't
vorige jaar in plaats v. Rudbeck tot professor
in d. botanie benoemd was. Met onderling
goedvinden verwisselden echter beiden weldra
met elkander v. betrekking on v. 1742 tot a. zijn
dood bleef nu LINNAEUS professor to Upsala on
werd hij met eerbewijzen overladen. In 1747
werd hij met d. titel 's konings lijfarts (Archiater) vereerd, in 1753 tot Ridder 27. d. Poolsterorde benoemd, in 1756 (of 1757) in d. adelstancl
opgenomen on in 1762 tot een der acht buitenlandsche laden der Academie v. Wetenschappen to Parijs gekozen, een eer, die hij
toen met mannen als Morgagni, Bernoulli,
Euler, Haller on v. Swieten deelde. Hij kocht
zich een landgoed op eenigen afstand v.
Upsala, Hammerby, dat htj in d. vacantietjjderr bewoonde on waar hij in d. laatste
jaren zijns levens een museum voor zijn eigen
verzamelingen liet optrekken. Hij verouderde
echter vroegtijdig on was in d. laatste twee
jaren v. zijn leven voor d. wetenschap geheel
verloren. Hij overl. eindelijk in kindschen toestand, 10 Jan. 1778. Zijn oudste en eenig overgebleven zoon Carl (gab. 1741 to Fahlun) was
hem reeds in 1759 als demonstrator toegevoegd
on werd zijn opvolger. Daze overl. ongehuwd
in 1783. LINNAEUS werd door zijn jongeren
broader Samuel, die sedert 1749 zijn vader
als predikant te . Stenbrohult was opgevolgd,
overleefd. Van d. dochters v. LINNAEUS zijn
nog afstammelingen in Zweden over, maar
zijn naam is uitgestorven.
't Uiterlijk voorkomen v. LINNAEUS moot,
blijkens d. v. hem bestaande portretten, inne-

mend geweest zijn. Hij had levendige bruine
oogen, was v. middelmatige lengte on vlug

in zijn bewegingen. Zijn werkkracht was ongewoon; doch hij ging 's winters om 9 uur naar
bed om eerst om 7 uur op to staan; 's zomers
sliep hij slechts v. 10 tot 3 uur. Tal v. bijzonderheden heeft hij zelf v. zijn eigen Leven opgeteekend en veel v. 't bovenstaande is daaraan
ontleend. 't Valt niet to ontkennen, dat hij
eerzuchtig on ijdel was, maar tevens vertoont
hij zich daarbij in een beminnelijke eenvoudigheid on ongeveinsde oprechtheid. Van geleerde
twisten was hij afkeerig. Zijn hoofdverdienste
in d. botanie is gelegen in 't nieuwe stelsel, dat
naar hem zijn naam draagt on dat op d. kennis
der bevruchtingsdeelen, der „stamina" en
.,pistilla", berust. 't Stelsel v. Tournefort,
'twelk dat v. LINNAEUS voorafging, was op
d. vorm der bloemen gegrondvest. LINNAEUS
meende to recht, dat d. bloemkroon in be-
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langrijkheid voor d. deelen, die daarin zijn
vervat, moest onderdoen. 't Geslacht in 't
plantenrijk werd niet door hem ontdekt; bij
gewassen, waar mannelijke bloemen v. vrouwelijke onderscheiden zijn of op verschill.
planten voorkomen, kon 't zelfs reeds in d.
oudste tijden niet onopgemerkt blijven. d.
Arabieren moesten dat bij Phoenix dactylifera,
d. Grieken bij d. vijgeboom hebben opgemerkt.
't Is daarom met geen geschiodkundige zekerheid a. to wijzen, waar d. eerste oorsprong
dezer opmerking gezocht moot worden. d.
Meeste ontdekkingen zijn a. rivieren geltjk,
die, uit vole kleine beekjes ontstaan, langzaam
aangroeien en eindeltjk voor d. grootste schepen bevaarbaar worden. LINNAEUS kan dan
ook geenszins als d. ontdekker beschouwd worden en hij wilde zich zelf ook niet als zoodanig beschouwd hebben. Reeds Millington,
hoogl. to Oxford, schijnt omtrent 't nut der
meeldraden en stampers dezelfde meeningen
als Le Vaillant en LINNAEUS to hebben gehad.
Maar LINNAEUS heeft dit onderwerp door proofnemingen en 't voortbrengen v. bastaardplanten in 't licht gesteld. d. Hoofdzaak echter,
die hier in aanmerking komt, is d. toepassing,
die LINNAEUS V. d. sexueele deelen der planten op d. rangschikking v. 't plantenrijk gemaakt heeft, naar hun vereeniging in een on
dezelfde bloom of afscheiding in afzonderlijke
bloemen, naar hun wijze v. samengroeiing,
naar hun betrekkelijke grootto of naar hun
aantal. Hoeft al d. wetenschappelijke beoefening der botanic) dit sexueele stelsel allengs
doen wtjken voor d. verbeterde en gewijzigde
natuurlijke methode v. Jussieu, zoo zal toch
altijd 't kunstige en vernuftige stelsel v.
LINNAEUS bij 't onderwijs tot 't onderzoeken
en onderscheiden der bloeiende planten een
gepaste aanleiding geven. Voorts heeft LINNAEUS door een beknopte on vast bepaalde
terminologie en door 't invoeren v. een dubbele naamgeving, die door later° schrijvers
eenstemmig gevolgd is, eenheid in d. beschrtjvingen der planten gebracht. Hetzelfde
geldt v. zijn bemoeiingen in d. dierkunde. In
d. mineralogie is zijn werkzaamheid minder
vruchtbaar geweest en wordt zijn invloed
thans bijna niet meer bemerkt. In d. verschill.
uitgaven v. zijn „Systema naturae" word langzamerhand 't plan v. bewerking uitgebreider.
Eerst d. tiende uitgave (Stockholm, 1758 en
1759) bevatte d. korte beschrijving v. alle a.
LINNAEUS bekende soorten v. dieren en planten en alleen v. dozen tijd af was een algemeen overzicht der wetenschap mogelijk.
't Was doze uitgave, die tot grondslag gediend
heeft v. 't door M. Houttuyn •gecompileerde.
uitvoerige werk, dat v. 1761 tot 1785 in 37
din 't licht zag („Natuurlijke Historie volgens
het Samenstel van Linnaeus"). Op 60-jarigen
leefttjd bewerkte LINNAEUS d. laatste (12e)
uitgave v. zijn „Systema naturae" (1766—'67),
welke als d. eenige algemeene lijst v. soorten
der drie natuurrijken, zonder door een andere
vervangen to zijn, tot op dozen tijd voor ieder
beoefenaar der natuurlijke historie onontbeerlijk is.
Een opsomming v. al d. werken v. LINNAEUS
zou hier misplaatst zijn. Behalve zijn reeds
gemelde werken verdienen zijn „Amoenitates
academicae" genoemd to worden, een verzameling v. kleine opstellen, redevoeringen en
dissertaties v. LINNAEUS en zijn leerlingen.
LINNAEUS heeft vele leerlingen gehad en somrnige daarvan werden door hem, gelijk apostelen (zooals hij 't noemde), naar alle wereldstreken uitgezonden. Met hen en met zijn
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ambtgenooten a. verschill. hoogescholen hield
hij een uitgebreide briefwisseling, meestal in
d. Latijnsche taal. Men zie verder over LINNAEUS: D. H. Stover, „Leben des Ritters Carl
von Linne" (2 Theile, 1792), Afzelius, „Egonhandige Anteckningar af Carl Linnaeus om
sig sjelf med anmarkningar och tellagg" (Stockholm 1823) en „Vie de Linne, par M. Fee"
(1832).
Linne, een dorp en gemeente in d. Nederl.
prov. Limburg, a. d. beide oevers v. d. Maas
gebouwd, 1 uur t. Z.-W. v. Roermond, met
980 in w.
Linnen of lijnwaad wordt geweven v.
uit vlas- of hennepvezels gesponnen garen.
Dit spinnen geschiedde vroeger algemeen
door vrouwen met behulp v. een spinnewiel
en in sommige streken v. Rusland en Silezie
houden vrouwen en kinderen zich nog bezig
met 't vlasspinnen, waarbij zij zich v. een
eenvoudige. 3 dM. lange houten handspil bedienen. Dit handspinnen verdwijnt echter
meer on meer on wordt langzamerhand geheel on al door 't machinale spinnen vervangen, waartoe d. eerste pogingen op 't eind
der 18e eeuw zonder succes in Engeland gedaan zijn. Napoleon loofde een som v. een
millioen francs uit a. dengene, die werktuigen
voor d. vlasspinnertj zou uitvinden, en, hoewel
niemand die som ontvangen heeft, besteedden toch bekwame ingenieurs, misschien wel
door 't uitzicht op d. belooning, hun krachten
a. d. oplossing v. 't vraagstuk on gedeeltelijk
met goeden uitslag. Omstreeks 1810 richtten
d. gebr. Girard in Frankrijk vlasspinnerijen
op en na hen anderen in Duitschland, maar
tot 1840 kwijnde toch d. machinale spinnertj,
die eerst na dit jaar, vooral ten gevolge der
werkzaamheden v. Engelsche ingenieurs,
succes had en a. alle billijke eischen voldeed.
Linnen wordt hoofdzakelijk geweven v. garen,
dat v. vlas gesponnen is, on doze kunst was
reeds d. Assyriers, Egyptenaren, Grieken en
Indiers bekend. In d. Middeleeuwen bloeide
't weversbedrijf vooral in d. Nederlanden en
v. d. in die eeuwen in Friesland, Vlaanderen,
Zeeland en Holland uit wol en vlas geweven
stoffen werden alle belangrijke markten voorzien. Om linnen en katoenen draden v. elk.
to onderscheiden kan men gebruik maken v.
zwavelzuur, dat katoen meer on sneller aantast dan linnen. Ook 't microscopisch onderzoeken is v. nut, omdat d. linnenvezel rolrond
en recht is on d. katoenvezel een plat en
spiraalvormig voorkomen heeft.
Linschoten (JAN HU YGHEN VAN), een Hollandsch zeevaarder, gob. to Haarlem in 1563,
overl. to Enkhuizen, volg. sommigen in 1611,
volg. anderen in 1633. In 1583 deed hij een
reis n. Oost-Indio en in 1594 word hem opgedragen een noordoostelijken doortocht n.
China to zoeken. Andere btjzonderheden zijn
er weinig of niet v. hem bekend. d. Populaire
naam, dien hij langen tijd genoot, is grootendeels toe to schrijven a. een reisbeschrijving,
die in 1596 't licht zag en nog lang daarna
zeer gezocht bleef; zij is getiteld „Itinerario,
voyage ofte schipvaert naar Oost- of Portugaels Indien. Reysgheschrift van de navigaten der Portugaloysen in Orienten" en werd
vertaald in 't Latijn, Fransch, Engelsch en
Duitsch.
Linschoten (P. H. A. J. STRICIC VAN), Zia
Strick van Linschoten.
Linschoten, een dorp en gemeente in d.

Nederl. prov. Utrecht, 3,4 uur t. Z.-0. v.Woerden gelegen, met 1370 inw.
Lint (PIETER VAN), een Vlaamsch schilder,
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word in 1609 to Antwerpen gob. on begaf zich
reeds op jeugdigen leeftijd n. Rome, waar hij
tien jaren vertoefde. Zeven jaar lang was hij
in dienst bij d. kardinaal Gervasius, bisschop
v. Ostia, waar men in d. kerken drie altaarschilderijen v. zijn hand aantreft. In d. kerk
Madonna del Popolo to Rome schilderde hij
d. kapel v. 't H. Kruis. Naar zijn geboortestad
teruggekeerd, vond VAN LINT gelegenheid voor
verschill. kerken on voor rekening v. d. koning
v. Denemarken to werken. Onderscheidene
historische schilderijen worden door hem
voor laatstgenoemde vervaardigd, waarvan
een, voorstellende Alexander met Roxane,
to Kopenhagen wordt aangetroffen. In d. kerken v. Antwerpen kan men bovendien meer
dan een zijner voorstellingen aanschouwen,
waarvan er door P. de Jode en door A. Ciaconi in diens work „Vitae et res gestae pontificum Romanorum, cardinalium etc. Romae"
(1677) eenige gegraveerd zijn. Hij overl. in
Antwerpen in 1668. Zijn zoon Hendrik van
Lint was geen onverdienstelijk landschapschilder, die mode lang to Rome vertoefde,
waar hij verschill. natuurtafereelen in d. omtrek schilderde.
Lintgras. Dit in onze tuinen welbekende,
veel gekweekte gras is een verscheidenheid
met bont gestreepte bladeren v. een bij ons
to lande zeer algemeene, a. d. kanten der
slooten on op moerassige plaatsen dikwijls
voorkomende, overblijvende, in Juni en Juli
bloeiende plant, nl. v. 't rietachtig Kanariegras (Phalaris arundinacea L.), ook e'e'nhalm
on rietgras geheeten. In d. groote natuurl.
familie der Grassen (Gramineae) wordt Plealaris arundinacea tot d. tribus der Phalarideae
on in 't stelsel v, Linnaeus tot d. 2e orde der
3e klasse (Triandra Digynia) gebracht.
Linth, Zie Limmat.
Linton (ELISABETH, gob.

LYNN), een Engelsche schrijfster on dichteres, gob. 10 Febr. 1822
to Keswick in Cumberland; sedert 1858 is zij
gehuwd met d. xylograaf (houtsneemaker) on
schrijver WILLIAM JAMES LINTON (gob. 1812 to

London), die tegenwoordig in New-Haven (Connecticut) leeft. Zij schreef vooral romans, als
„Grasp your nettle" (1865), „Patrician Kemball"
(1874), „Under which Lord" (1880), „Jove" (1883)
enz., benevens een „True History of Joshua
Davidson, christian and communist" (1872;
6e dr. 1874), „Ourselves" (1867, 2e dr. 1870), The
girl of the period and other social essays"
(2 din, 1883) en „Christopher Kirkland" (1885).
Linton (WILLIAM JAMES), een bekend En-

gelsch illustrator on teekenaar voor houtsneden, gob. 1812 bij London, vervaardigde
reeds vroeg teekeningen voor houtsneden en
leverde een groote menigte af beeldingen voor
d. „Illustrated London News" e. a. tijdschriften, evenals voor d. werken v. d. Amerikaanschen dichter Bryant. Ook schilderde hij in
aquarel en gaf hij eenige werken over d. kunstgeschiedenis uit; hij schreef o. a. „Claribel and
other poems", The flower and the star"
en „The English Republic". In 1867 ging hij
naar New-York en hij vestigde zich later in
New-Haven (Connecticut).
Lintorf, een dorp in d. Pruis. Rijnprov.
tuss. d. steden Dilsseldorf en Duisburg, o. a.
bekend door een dronkaards-asyl.
Lintvisch (cepola rubescens L.) (d.) behoort in d. orde der beenvisschen (teleostei)
tot d. onderorde der stekelvinnigen (acanthopteri) en onderscheidt zich door een plat
en lintvormig lichaam met een rugvin over d.
geheelen rug en eon lange aarsvin. Doze visch
komt a. d. kusten der Middellandsche zee voor.
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Lintworm (Bandworm). Tot d. ingewandswormen (Entozoa) behooren d. zoogenoemde
Cestodes (bandwormen), wier bouw on wijze
v. voortplanting eerst door d. ontdekking der
gedaantewisselingen zijn opgehelderd on tot
d. belangrijkste verschijnselen der natuur behooren. d. Lintworm bestaat nl. uit eon hoofd,
dat tot 't moederdier (d. zoogenoemde zoogmoeder, Amme) behoort, on geledingen, welke
uit zich telkens herhalende samensnoeringen
v. d. hals bestaan en, zoodra zij volmaakt
zijn, geheel nieuwe dieren vormen. Elk dozer
geledingen is eon zelfstandig individu, eon
afzonderlijk dier, v. spijsverterings- on geslachtswerktuigen, klieren, zuigmonden enz.
voorzien, en plant zich voort door bevruchte
eieren, terwijl 't geheel anders gebouwde geslachtlooze moederdier zich slechts door
afsnoering vermenigvuldigt en, als 't daarin
gestoord wordt, in een zoogenoemde blaasworm verandert. Er zijn vele soorten v. bandof lintwormen. Zij worden in 't darmkanaal,
vooral in d. dunne darmen, v. verscheidene
dieren gevonden en voeden zich ten koste v.
d. daarin voorhanden spijs- on darmvochten.
d. Ontwikkeling v. een bandworm heeft misschien nooit in 't darmkanaal v. een dier
plaats. Als regal geldt een samengestelde,
meestal met generatiewisseling verbonden
metamorphose, wier op elk. volgende stadi6n
bijna steeds in verschill. diersoorten d. voorwaarden voor haar ontwikkeling vinden. Btj
d. mensch komen twee soorten v. bandwormen voor: d. eigenlijke bandworm on d.
worm. d. Band worm (Botriocephalus latus) wordt
20-30 voet lang on 3-6 lijnen breed on komt
onder d. Slavische volksstammen, in ZuidFrankrijk on Zwitserland voor, in Duitschland zeldzaam, in Holland bijna nooit. d.
Lintworm (Taenia solium), die 20-24 voet
lang on 5-6 lijnen breed is, komt bij d. Germaansche volksstammen, ook in Egypte,
Algiers, Abessynio enz. vrij veelvuldig voor,

is gewoonlijk slechts enkelvoudig in een individu voorhanden (terwijl v. d. bandworm gewoonlijk meer dan eon in 'tzelfde individu
worden gevonden) en is moeilijker af to drijven dan eerstgenoemde, omdat d. kop met een
krans v. haken, die om d. mond staan, in d.
darm is vastgehecht. d. Blaasworm, did biertoe behoort, leeft voornamelijk in 't onderhuidscelweefsel on in d. spieren v. 't zwijn,
maar ook in 't lichaam v. d. mensch (spieren,
oogen, hersenen). d. Lintworm veroorzaakt
gewoonlijk verschill. poriodiek wederkeerende
verschijnselen, als koliek, maagkramp, braking, duizeligheid, epileptische toevallen,
rechtstijvigheid, verlamming, plotselinge gevoelloosheid enz. Al doze stoornissen, waaruit
men in 't dagelijksch leven tot 't bestaan v.
een lintworm meent to moeten besluiten, zijn
intusschen onzeker, zoolang geen stukken v.
d. lintworm zijn afgegaan. d. Patient verliest
lintvormige stukjes v. 2 tot 20 duim bij d.
stoelgang of bij 't gaan, vertoont bij tusschenpoozen groote behoefte a. voedsel, somtijds
gepaard met opmerkelijke magerheid. d. Behandeling kan alleen dan gunstig genoemd
worden, wanneer daarbij d. kop wordt ontlast;
want, als doze blijft zitten, groeit 't lichaam
snel weer aan. d. Voorn. lintwormmiddelen
zijn varenkruidwortel, granaat-wortelschors,
terpentijnolie, kousso, matico, tadse enz.
Linus, een der vroegste beschavers v.
Oud-Griekenland, die, gelijk Orpheus, door d.
kracht der toonkunst d. menschen tot zachtore zeden trachtte to brengen. Bij sommigen
komt hij voor als d. zoon v. Apollo en v. d.
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dochter eens konings v. Argos, bij anderen
als die v. Mercurius en Urania. Hij was d.
leermeester v. Hercules, die hem met een slag
zijner her doodde, omdat hij hem uitlachte
over zijn onbeschaafden zang.
Linz, d. hoofdstad v. Opper-Oostenrijk, ligt
a. d. rechteroever v. d. Donau in een bekoorlijke landstreek. Een lange brug over d. rivier
vereenigt haar met 't vlek Urfalir. Met haar
voorsteden Lustenau en Waldegg telt zij 45 000
inw., die hun bestaan vinden in een levendigen handel, in d. fabrieken v. laken, tapijten, leer, linnen, bier, machines en waggons,
alsmede in d. scheepsbouw. d. Stad is d. zetel
v. een bisschop en heeft verschill. wetenschappelijke en weldadige inrichtingen, met name
een lyceum, een seminarie, een gymnasium,
een kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, een handelsacademie, 't landsmuseum Francisco Carolinum, een doofstommen- en een blindeninstituut, een inrichting
voor krankzinnigen enz. d. Boekerij v. 't
lyceum is o. a. rijk a. incunabelen. Onder d.
openbare gebouwen verdienen vermelding: d.
hoofdkerk met een voortreffelijk orgel, 't
regeeringspaleis, 't raadhuis, d. kazerne, 't bisschoppelijk paleis, d. nog onvoltooide nieuwe
Goth. dom. enz.
Een gelijkn. stad ligt in d. Pruisische Rtjnprovincie, regeeringsdistrict Coblenz, a. d. Rijn,
tegenover d. mond der Ahr. Zij heeft 3400
inw. en een kasteel, in 1365 door d. Keulschen
aartsbisschop Engelbert III gebouwd.
Linz (AMELIE, gab. SPEYER), een Duitsche
schrijfster, bekend onder 't pseudoniem AMELIE
GODIN
(d. familienaam harer moeder), gab.
22 Mei 1824 to Bamberg, huwde in 1845 met
d. Pruis. ingenieur luitenant FRANS LINz, word
in 1870 weduwe en leeft sedort 1873 in Munchen. Behalve een aantal geschriften voor d.
jeugd schreef zij romans en novellen, als
„Historische Novellen" (Bonn 1863), „Wally"
(2 din, Berlijn 1871), „Frauenliebe und Leben"
(Leipz. 1876), „Sturm und Frieden" (Stuttgart,
1878), „Gratin Leonora" (1882), „Freudvoll und
Leidevoll" (1883) enz.
Linze (Ervum), een plantengesl., dat tot
d. natuurl. fam. der Vlinderbloemigen (Papilionaceae) en in 't stelsel v. Linnaeus tot d. orde
Decandria v. d. 17e klasse (Diadelphia) behoort.
Onder d. soorten v. dit geslacht is vooral belangrijk onze gewone linze (Ervum Lens L.).
Daze plant behoort in Zuid-Europa on in
't Oosten to huis; bij ons wordt zij in Utrecht
en aangrenzende streken v. Gelderland, inzonderheid tot voeder voor paarden. geteeld; zij
komt ook bier en daar wel verwilderd voor;
zij is eenjarig en bloeit in Juni on Juli. d.
Gewone linze levert in kleur en grootte v.
't zaad eenige door cultuur ontstane verscheidenheden op; zoo heeft men d. kleine
grauwe of Fransche linze, met kleine bijna
rondo zaden, d. middelmatige of linze v. Provence, met geelachtig grauwe, platte, middelmatig groote zaden, d. groote penning-linze,
ook tuin-linze genaamd, enz.; terwijl d. oorspronkelijke vorm donkerbruine, soms zwarte,
bijna rondo zaden heeft. d. Linze verdiende
misschien een meer uitgebreide aankweeking
dan haar bij ons ten deal valt, daar zij zelfs
op magere gronden nog dikwijls een redel Uken
oogst geeft, haar zaden bijzonder voedend en
bruikbaar voor mensch en vee zijn en 't
stroo dezer plant in waarde met 't beste
gras-hooi gelijk wordt gerekend. d. Linzen of
Semina Lentis zijn melig, eenigszins bitter v.
smaak en wel tegen diarrhee aanbevolen;
't linzenmeel is zoowel uit- als inwendig een
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v. ouds gebezigd middel, waarvan 't gebruik
in d. laatste jaren wederom meer in zwang
is gekomen.
Ervum tetraspermum L. is op onze kleigronden een vrij algemeen onkruid. — Ervum hirsutum L. of d. ruige linze, ook kleine krok, wikerwten, nachtwikke of duivelsnaaigaren geheeten„
is bij ons algemeener dan d. voorgaande soort
en op sommige zandgronden een zeer schadelijk
onkruid; a. haar tweezadige, ruige peulen is
daze soort v. Ervum tetraspermum goad to
onderscheiden; beide soorten zijn eenjarig en
bloeien in Juni en Juli. — Lathyrus pratensis
(zie Lathyrus) is in d. prov. Groningen wel
onder d benaming gele linze bekend.
Lioe-kioe (Rioe-kioe of Loe-tschoe), een tot
Japan behoorende eilandenrij in d. Grooten
Oceaan, die zich v. Kioe-sioe tot Formosa
(tuns. 30° en 24° N.-Br.) uitstrekt; zij bestaat.
uit 92 (waaronder 36 bewoonde) eilanden on
riffen on telt op circa 88 vk. mijlen 358 90o
inw. Zij wordt onderscheiden in een noordeL
groep, waarin Okinawa-shima of Groot-Lioekioe (ter grootte v. 24'/ 2 vk. mijlen), 't grootste
v. d. archipel, ligt, en in een zuidel. groep,
waarvan Ishigaki-shima 't belangrijkst is (ter
grootte v. 4)/ 2 vk. mijlen). d. Eilanden zijn bergachtig; vele zijn vulkanisch, andere schijnen koraalvormingen to zijn on zij hebben
een gezond, aangenaam klimaat. d. Voorn.
producten zijn: rijst, tarwe, mals, thee, suikerriot, paper, katoen, tabak, verfhout en zuidvruchten. d. Bewoners zijn een mengsel v.
Japanneezen en Chineezen en hun godsdienst
toont zoowel bestanddeelen v. 't Boeddhisme
als v. d. dienst v. Confucius. Landbouw en
vischvangst zijn d. hoofdbestaansmiddelen v.
d. bevolking, die handel op China en Japan
drijft. d. Voorn. havens zijn Tomari en Nafa. —
d. Eilanden vormden vroeger een a. Japan
schatplichtig koninkrijk; in 1876 ward d.

koning afgezet on werden d. eilanden bij 't.
Japansche Rijk ingelijfd.
Lion. Bij 't woord Leeuw is voor d. heraldischen term verwezen naaar dit artikel..
't Komt ons nl. in 't algemeen voor, dat d.

heraldiek wat haar terminologie betreft, niet
wel v. een andere taal gebruik kan makers
dan v. 't Fransch, dat haar moedertaal is.
Vooral echter is 't voor dit art. noodig d. Fransche termen to gebruiken, omdat die, welkemet dozen onderhavigen samengesteld zijn
(als Lion lebparde) niet wel to vertalen zijn.
Op zich zelf zijn zij afkeurenswaardig, maar door 't gebruik zijn ze geijkt.
d. Heraldische lion verschilt zeer v. een,
goede afbeelding v. d. leeuw. d. Lion is 't
voortbrengsel v. iniddeleeuwsche phantasie.
Hij heeft een kop met open, verbazend grooten muil, waaruit een bijzonder lange peervormige tong steekt, die a. zijn grondstuk
bijna tot een enkele lijn versmalt. d. Manen
zijn zwaar gevuld en stark gekruld; d. voet
is zoodanig uitgespreid, dat men alle teenen
en alle klauwen ziet. 't Middelly is glad en
loopt even versmallend naar d. heupen toe alsdat v. een stark geregen meisje. d. Staart is
zeer lang, heeft een praclitigen bos haar a..
't einde en dikwijls nog een in 't midden;
zelfs is d. staart wel eons halverwegon verdubbeld en dan zijn d. einden tot een X over
elk. geslagen. Een voorbeeld v. een fraaien
heraldischen lion geeft ons 't wapen v. Nassau.
In oude wapens is d. lion altijd in profiel
en springend (rampant) voorgesteld; alleen
op nieuwere wapens, sedert 't verval der
wapenkunde ingevoerd, ziet men leeuwen,

die zitten of op vier pooten rusten.
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Van d. lion worden voornamelijk d. termen
arms en lampasse gebruikt, waarvan men d.
beteekenis bij d. artt. v. dien naam na kan slaan.
d. Leopard is een lion, wiens aangezicht
buiten 't schild naar d. toeschouwer gewend
is en welke op drie pooten gaat, terwij1 hij
d. rechtervoorpoot opgeheven houdt. Een
voorbeeld v. deze figuur levert ons 't wapen
v. Engeland in zijn eerste vierdedeel. Strenge
heraldici verlangen, dat d. leopard d. pluim
v. d. staart naar buiten drags en d. lion dien
naar d. rug buige.
Een lion leopards is slechts , een leopard,
die d. kop in profiel heeft; een leopard lionne
daarentegen is een lion. die d. kop naar d.
toeschouwer wendt. Daarvan vindt men ten
onzent een voorbeeld in 't wapen der voormalige heeren v. Voorne.
Voorbeelden v. lions in wapens zijn talloos ;
men heeft er somtijds twee in een schild
affrontes of jouant de la patte, of wel addosses ;
ook ziet men enkel leeuwenkoppen, gelijk
bijv. 't wapen der heeren v. Dorp. d. Lion
in 't Nederl. wapen gelijkt meestal, bijv. op
onze muntstukken, veel to veal op een waren
leeuw, om een echte lion to zijn.
Lion, een gouden Fransche munt, geslagen onder d. regeering v. Filips v. Valois
(1327—'50). Van d. lion gingen el 50 in 't mark ;
zij was een munt v. fin goud on ontleende
hdar naam a. d. leeuw, welken d. zittende
koning onder d. voeten heeft.
Lion (IZAAK JACOB), een Nederl. dagbladschrijv er en letterkundige, geb. 17 Dec. 1821
to Amersfoort on overl. als hoofdredacteur
v. 't „Dagblad v. Zuid-Holland on 's-Gravenhage", 27 Aug. 1873. Zijn journalistische loopbaan vindt men beschreven in een der laatste
zijner vele geschriften, „Mijn staatkundig
leven. Bijdrage tot d. kennis der dagbladpers
in Nederland" Cs Gravenhage 1865). Ook tal
v. andere geschriften, buiten d. dagbladpers
om, zagen v. zijne hand 't licht; wij noemen
slechts „d. Vrouw. Tooneelspel in 2 bedrijven"
(1840), „Het tooneel, geschiedkundig geschetst"
(1844), „Proeven v. eon hurnoristisch-satyriek
woordenboek der samenleving" (1845), „d. Vrolijke vrouwtjes v. Windsor" (1848), „d. Staatsregelingen in Europa sedert 1848" (1852)d.
Politieke haan" (1858), „Wespen op 't gebied , v.
staatkunde, wetenschap en kunst" (1858), „Oostenrijk on Napoleon III" (1859), „Indies grieyen en Nederlands onregt" (1859) on „Politieke
rnoraliteit" (Antwoord a. Dr R. Fruin, 1864).
Lion (JusTus KARL), een uitstekend vertegenwoordiger v. d. Duitsche gymnastiek,
geb. 13 Mrt 1829 to Gottingen, werd eerst
leeraar a. d. reaalscholen in Groszgerau en
Bremerhaven en is sedert 1862 directeur v. d.
stedelijke gymnastiekschool in Leipzig on
tevens inspecteur der koninkl. seminaria
aldaar. Hij gaf uit ,Leitfaden fur den Betrieb
der Ordnungs- und 'Freiiibungen " (Leipz. 1862,
70 dr. Bremen 1888), „Die Turntibungen des
gemischten Sprunges" (2e dr. Leipz. 1876),
„Bemerkungen tiber Turnunterricht in Knabenschu]en und Madchenschulen" (4e dr.
Leipz. 1888), „Statistik des Schulturnens in
Deutschland" (1873), „Abrisz der Entwickelungsgeschichte der neueren deutschen Turnkunst" (Hof 1880), „Das Stoszfechten" (1883),
,Pyramiden Mr Turner" (1887), „Werkzeichnungen von Turngeraten" (3e dr. Hof 1883),
„Das Turnen in der Volksschule", „Das Jugendspiel und der Han dfertigkeitsunterricht" (1885)
enz.; ook redigeerde hij v. 1866—'75 d. ,Deutsche Turnzeitung" en gaf hij Spiesz' „Kleine
Schriften Uber Turnen" uit.
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Liouville (JOSEPH), geb. 24 Mrt 1809 to s.
Omer, studeerde hoofdzakel IA in d. wiskunde,
werd in 1833 hoogl. a. d. Polytechnische school
en in 1839 a. 't College de France to Partjs on
overl. 9 Sept. 1882. Hij was tevens lid v. d.
Academie on v. 't Bureau des Longitudes
en gaf Monge's „Application de l'analyse
la geometric)" uit. Hij leverde verhandelingen
in 't „Journal de l'ecole polytechnique" on
redigeerde 't „Journal des mathematiques
pures et appliquees".
Liparische eilanden is een groep v.
7 groote en een aantal kleinere onbewoonde
eilandjes in d. Toskaansche of Tyrrheensche
zee, t. N. V. Sicilia. Zij behooren tot d. Italiaansche provincie Messina, zijn samen ongeveer 5 vk. mijlen groot on tellen 17 300 inw.
Daze eilanden zijn alle v. vulcanischen oorsprong; ook vindt men op d. meeste ervan .
vuurspuwende bergen, werkende zoowel als
uitgedoofde. Zij bevatten een groote menigte
aluin, zwavel, salpeter en vermiljoen on brengen katoen, benevens voortreffelijke zuidvruchten voort. Daze eilandengroep heeft haar
naam naar 't voornaamste, Lipari, waarschijnlijk 't Eolische eiland v. Homerus, 1112 vk.mij1
groot; 't heeft door spitse rotsen en uitgebluschte kraters een woest voorkomen; d.
inw., 7550 in getal, leven v. landbouw, veeteelt on vischvangst; d. gelijknamige hoofdstad heeft 4950 inw. on is d. zetel v. een
bisschop; 't eiland brengt voortreffelijken
Malvezy-wijn voort. Andere eilanden zijn:
Salina, Felicudi, Alicuri (op dit eiland groeit
zoer blanke tarwe), Stromboli, met een merkwaardige vulcaan (zie Stromboli), Panaria,
Vulcano, met een altijd rookenden krater en
heete bronnen, Satini on Ustica; deze eilanden
zijn geheel of bijna geheel onbewoond.
.Lipbloemigen (Labiatae), een zeer talrijke,
licht herkenbare, zeer natuurlijke plantenfam.,
die ongeveer 130 geslachten on meer dan
2350 soorten bevat. 't Zijn eenjarige of overblijvende kruiden, half heesters of heesters,
met veelal vierkantige stengels en takken;
deze laatste zijn, evenals d. bladeren, tegenovergesteld of zelden kransvormig geplaatst.
d. Bladeren zijn enkelvoudig of verdeeld en
bezitten geen steunbladeren (stipulae). d. Bloemen zijn in d. regel tweeslachtig on meestal
vereenigd in schijnkransen (verticillastra), die
wederom aren (spicae) of pluimen (paniculae)
vormen; d. schijnkrans (verticillaster) is eon
bloeiwijze, die bepaald bij d. lipbloemigen
wordt aangetroffen; d. bloemen zijn daarbij
schijnbaar in een krans rondom d. stengel of
d. takken geplaatst, maar bij nauwkeurige
beschouwing ziet men duidelijk, dat men met
geen ware krans (verticillus), die tot d. inforescentia axillaris s. centripeta behoort, to doen
heeft, maar daarentegen met a. elk. tegenovergestelde bijschermen (cymae) ; — soms ook
komt er slechts een enkele bloem in d. oksel
der bladeren voor. d. Kelk is nu eons regelmatig, dan wederom tweelippig (bilabiatus,
d. i. v. onderen buisvormig, v. boven in twee,
in tegenovergestelde richting geplaatste lippen
uitloopend), met 5-, 10-, on zelden meer-tandigen of spletigen zoom. d. Buisvormige
bloemkroon is op d. vruchtbodem ingeplant
en heeft een een- tot 5-lobbigen. twee- of
zelden Oonlippigen, meestal kaakvormigen
zoom. d. Meeste lipbloemigen behooren in 't
stelsel v. Linnaeus tot d. 14e klasse (Didynamia), d. i. zij hebben 4 meeldraden, waarvan
twee grooter dan d. beide overige zijn bij
sommige, bijv. bij soorten v. 't geslacht
treft men slechts twee meeldraden aan, ter-
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wij1 nor zelden bij eenige een rudiment v.
een vijfden meeldraad *gevonden wordt; d.
helmdraden zijn op d. buis der bloemkroon
ingeplant; d. helmknopjes (antherae) zijn tweehokkig, soms, bijv. bij Salvia, zijn deze helmknophokjes door een verlengd helmbindsel
(connectivum) ver v. elk. verwijderd, waarbtj
men dikwijla ziet, dat een der hokjes leeg is.
't Vierhokkige, 4-lobbige vruchtbeginsel splitst
zich bij rijpheid in 4 eOnzadige nootjes ; 't
draadvormige stijltje is tuss. d. verdeelingen
v. 't vruchtbeginsel ingeplant en a. d. top
meestal tweespletig. d. Vrucht, die door d.
kelk omgeven is, bestaat, zooais wij zeiden,
uit 4 nootjes; soms echter zijn deze door misdraging in kleiner getale aanwezig. Linnaeus
hield deze nootjes voor naakte zaden ; daarom
ook noemde hij d. eersto orde zijner 14e
klasse, waartoe 't meerendeel der lipbloemigen behoort, die der Naaktzadigen (Gymnospermia), in tegenstelling v. d. tweede orde,
welke hij die der Bedektzadigen (Angiospermia) heette. d. Zaden zijn opgericht en hebben
een vleezig eiwit.
d. Lipbloemigen zijn over d. geheele aarde
verspreid; zij komen echter 't menigvuldigst
voor in d. warmeren gematigden gordel v. 't
noordelijk halfrond, vooral in d. landen langs
d. Middell. zee. Vele bezitten een vluchtige,
geurige olie en bittere, eenigszins prikkelende
oigenschappen, waarom vele lipbloemigen
dan ook in d. geneeskunde en tot andere
4oeleinden worden aangewend.
Men kan d. groote familie der lipbloemigen
gevoeglijk in verschill. onderafdeelingen splitson; zoo vinden wij bij Lindley (Cf. Vegetable
Kingdom) elf dergelijke onderafdeelingen, die
der Ocimeae, Mentheae, Monardeae, Satureae,
Melisseae, Scutellareae, Prostanthereae, Nepeteae,
Stacheae, Prasieae en Ajugeae, aangenomen,
welke alle naar karakteristieke geslachten v.
lipbloemigen genoemd zijn.
Lipinsky (KARL JOSEPH), een Poolsch
vioolvirtuoos, gelY. in Nov. 1790 te Radzin en
overl. 16 Dec. 1861 op een landgoed in GaliciO.
Hij was eerst orkestdirecteur to Lemberg,
later concertineester in Dresden. llevriend
met Spohr en Paganini, ondernam hij concertreizen tot in Rusland,Frankrijk,Engeland
en Itali6, overal om zijn breeden, gevoelvollen toon d. ruimsten bijval inoogstende. 't
Eigenaardige v. zijn spel was gelegen in een
verbazingwekkende zekerheid, bravour en verheffing. Zijn composities bestaan in eon' viertal vioolconcerten, capricen voor viool, phantasieen, rondo's, volksmelodieen enz. Zijn
,,Militarconcert" wordt vaak beschouwd als
proefstuk voor een flinken vioolspeler.
.Lip.kens (ANTOINE), geb. in 1782 te Maastricht, studeerde a. d. polytechnische school
te Parijs en was in 't Napoleontisch tijdvak
- als ingenieur in Frankrijk werkzaam. Na d.
val v. Napoleon werd hij ingenieur-verificateur
v. 't kadaster in Luxemburg en in 1827 hoofdingenieur. Van 1841 tot zijn dood (15 Dec.1847)
vervulde hij d. betrekking v. directeur v. d.
Son. Acad. tot opleiding v. burgerlijke,ingenieurs te Delft. Hij was commandeur der
orde v. d. Nederl. Leeuw en lid v. 't Kon. Nederl.
Instituut.
Liplappen noemt men in Ned. Oost-Indict
d. afstammelingen v. een Europeeschen, of
ook wel v. een Chineeschen vader en een
Maleische moeder ; dienvolgens spreekt men
v. Europeesche en Chineesche liplappen. Vooral
vroeger, toen d. reis n. Indic voor vrouwen
weer dan nu tot d. zeldzaamheden behoorde,
kwamen dergelijke gemengde huwelijken of
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verbintenissen veelvuldig voor. d. Liplappen
gelijken in d. regel lichamelijk en geestelijk
't meest op d. moeder, in hun uiterlijk (kleedij
enz.) voegen zip zich gewoonlijk naar d. stand
v. d. vader.
Lipman (SAMUEL PHILIPPUS), een Nederl.
rechtsgeleerde, geb. 27 April 1802 to Londen
en overl. 7 Juli 1871 to Hilversum. Na, in 1822
te Leiden tot doctor in d. beide rechten gepromoveerd to zijn (op een dissertatie „De
jure nuptiarum Romano atque hodierno"),
vestigde hij zich als advocaat to Amsterdam,
waar hij zich weldra in een drukke praktijk
verheugde. Israeliet v. afkomst, ging LIPMAN
in 18-52 tot d. R.-Kath. kerk over; hij verliet vijf
jaar later Amsterdam en begaf zich metterwoon n. Den Haag, waar hij zich veel met
d. wijsbegeerte en godgeleerde studien bezighield. In 1869 verwisselde hij d. hofstad voor
Hilversum als woonplaats (huize „Wisseloord"). Behalve een aantal vlugschriften on
tijdschriftartikelen heeft men v. zijne hand
o. a.: „d. Scheiding v. Belgic in derzelver gevolgen getoetst" (3 dln, 1830), ,,Gedenkstuk
v. d. heldendood v. J. C. J. van Speyck" (1831),
„Hollands marine" (1831), „Geschiedenis v. d.
staatkunde der voorn. mogendheden v. Europa
sedert d. val v. Napoleon" (2 dln, 1832—'34),
„Het Nieuwe Testament vertaald, met ophelderende aanteekeningen" (2 dln, 1859—'69) en
„Nederlandsch constitutioneel archief v. alle
koninklijke aanspraken en parlementaire
adressen" (4 verzamelingen, 1847—'63).
Lippe, een zijrivier v. d. Rijn in d. Pruis.
prov. Westphalen, ter lengte v. ruim 40 uren
gaans. Zi,j ontspringt in 't Lippscher woud,
dat een gedeelte v. 't Teutoburgerwoud uitmaakt, en vloeit voorbij Lippstadt, Hamm,
Lilnen, Haltern en Dorsten n. Wezel a. d. Rijn.
_Lippe ter onderscheiding v. SchaumburgLippe ook
' dikwijls Lippe-Detmold geheeten,
is een Duitsch vorstendom, t. W. v. d. Wezer
gelegen; 't vormt, met uitzondering v. d. drie
kleine exclaven Kappel, Lipperode (in d.
Pruis. kreits Lippstadt) en Grevenhagen (in
d. kreits Hoxster), een afgerond gebied, dat
in 't N.-W., W. en Z. door d. Pruis. prov.
Hessen-Nassau en Hannover en door 't vorstendom Waldeck (Pyrmont) begrensd wordt
en op een oppervlakte v. ruim 22 vk. mijlen
123 200 inw. telt. 't Vorstendom bestaat grootendeels uit woudrijk berg- en heuvelland. Terwijl
zich in 't noorden d. tot 't Wezergebergte
behoorende hoogten verheffen, wordt't zui,den
door 't Teutoburger Woud (Lippscher Woud)
ingenomen, waarvan d. hoogste toppen d.
468 M.- hooge Velmerstod en d. 388 M. hooge
Grotenburg bij Detmold (met 't Arminius-gedenkteeken) is. d. Hoogste berg v. 't land is
d. 517 M. hooge Koterberg bij Falkenhagen.
Minerale schatten vindt men er niet; alleen
d. saline to Salzuflen levert keukenzout; hier
en to Meinberg bevinden zich ook minerale
baden. — d. Linker Wezertak, d. Werra, is d.
hoofdrivier v. 't land, dat alleen over een
lengte v. 7-8 KM. v. zijn noordelijke grens
met d. Wezer zelf in aanraking ko mt. 't Klimaat
is gezond (jaartemp. 9,4c C.); d. bodem is vruchtbaar en vooral voor landbouw geschikt. In d.
goad onderhouden wouden (voornamelijk eikenen beukenwouden) bevindt zich zeer veel wild.
d. Veeteelt is vooral als rundvee-, schapenen varkensteelt v. belang; ook d. paarden v.
Lippe zijn in 't buitenland bekend (d. stoeterij
bij 't jachtslot Lopshorn). Daar alleen binnen
't gebied der steden 't grondbezit vooeverdeeling vatbaar is en d. hofsteden on d. ongeveer 30 riddergoederen onverdeelbaar zijn,
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heeft Lippe een zeer sterk landproletariaat.
d. Groot.industrie is v. zeer geringen omvang
en om deze redenen verlaten in 't voorjaar
jaarlijks ongev. 12 000 ar6eiders 't land om
in d. vreemde (meestal als pottebakkers) hun
bestaan to zoeken on tegen d. - herfst met hun
verdiensten terug to keeren. d. Industrie be
paalt aich tot tabaks- en sigarenfabrieken,
bierbrouwertjen, weverijen, olie- en zaagmolens en pottebakkerijen; fabricage v. moorschuimptjpen vindt men in Lemgo. Artikelen
v. uitvoer zijn; hout, zandsteen, garen, linnen,
graan, slachtvee, wol, paarden en meerschuimwaren. 't Verkeer wordt bevorderd door d.
spoorweg Detmold-Herfort. — d. Bevolking
behoort tot d. Neder-Saksisch-Westphaalschen
stam en spreekt plat-Duitsch. In 1885 waren
er 118 279 Lutherschen en Gereformeerden,
3865 Katholieken, 32 andere Christenen on 1024
Joden. Er zijn in Lippe zeer veel inrichtingen
v. onderwijs, nl. 113 elementair-scholen, 8
Kath. en 8 Joodsche scholen, een landseminarie, een doofstommenschool, 2 hoogere
meisjesscholen, a Latijnsche scholen, 2 gymnasia (Detmold en Lemgo) en verscheidene
industriescholen. — d. Staatsregeling v. 't vorstendom berust op d. grondwet v. 6 - Juli 1836,
nadat die v. 16 Jan. 1849 door een verordening
v. 15 Mrt 1853 weer gewijzigd is. d. Landdag bestaat uit 21 Afgevaardigden, waarvan 7 uit
d. hoogst aangeslagenen en 14 uit d. stedelijken en landeltiken stand. d. Landdag heeft
alleen een raadgevende stem. 't Hoogste
lichaam is 't ministerie, waaraan d. rechterlijke
overheid ondergeschikt is. 't Wapen v. Lippe
is een schild v. 9 velden ; d. landskleuren zijn
geel en rood. d. Hoofdstad is Detmold.
't Vorstendom Lippe, dat in d. tijd der
Romeinen tot 't gebied der Cherusken behoorde, was in 9 n. Chr. waarschijnlijk 't
tooneel v. d. grooten slag in 't Teutoburger
Woud, waaraan 't Arminius-standbeeld, 16
Aug. 1875 op d. Grotenburg bij Detmold onthuld, herinnert. Later werd Lippe een deal
v. 't Saksenland on speelde 't een belangrijke
rol in d. oorlogen v. Karel d. Groote tegen d.
Saksers. Als stamvader v. 't vorstelijk huis
geldt Bernhard; d. graventitel nam in 1528
Simon V aan. Bernhard VIII ging in 1556
met d. bevolking tot d. Lutherschen godsdienst
over, zijn zoon Simon VI voerde 't Gereformeerde geloof in. Doze verdeelde in 1613
't land onder zijn 3 zonen: Simon VII kreeg
d. hoofdlinie Detmold, Otto d. linie Brake
(in 1709 uitgestorven), Philip Lipperode on
Alverdissen on na 't uitsterven v. d. graven v.
Schaumburg ook Buckeburg (1630). d. Waardigheid v. Rijksvorst kreeg Simon Heinrich Adolf
in 1720 door Keizer Karel VI. d. Gelukkigsten
tijd doorleefde 't land onder 't regentschap
v. vorstin Pauline, die wel in 1807 tot d.
Rijnbond toetrad, maar veel voor d. opheffing
v. d. boerenstand en 't onderwijs deed en d.
lijfeigenschap afschafte. Onder haar zoon Paul
Alexandre Leopold verkreeg Lippe in 1836 een
grondwet. In 1848 onderging deze een aantal
veranderingen in liberalen geest, die echter
in 1853 door vorit Leopold weer werden ingetrokken, waarvan een langdurige strijd
't gevolg was. In d. buitenlandsche politiek
stond vorst Leopold a. d. zijde v. Pruisen; hij
liet een bataljon onder Vogel von Falckenstein a. d. veldtocht v. 1866 deelnemen on
sloot in 1867 een militaire overeenkomst met
Pruisen. d. Strijd over d. staatsregoling eindigde echter eerst, toen vorst Woldemar, die
zijn broer Leopold in 1875 opvolgde, 3 Juni
1376 a. 't land een nieuwe kieswet gaf met
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rechtstreeksch kiesrecht. Zie Falkinann,,,Beitrage zur Geschichte des Fiirstentums Lippe"
(1847—'69).
Lippe (graaf LEOPOLD zur LIPPE-BIESTERFELD-WEISZENFELD), een Pr uisisch minister v.
Justitie, geb. 19 Mrt 1815 to See bij GOrlitz.
Hij trad in 1840 in Pruis. staatsdienst, was
sedert 1849 staatsprocureur to Friedeberg,
Kottbus on Potsdam en werd in 1860 eerste
Rijksadvocaat in Berlijn ; 17 Mrt 1862 in 't
ministerie Bismarck beroepen, werd hij tevens
Kroonsyndjcus en lid v. 't Pruisische Heerenhuis voor zijn leven. Zijn ministerieele
werkzaamheid, die hem in verschill. aangelegenheden verbeteringen deed invoeren, werd
in 1866 aanmerkelijk uitgebreid, doordat hem
ook d. taak werd opgedragen eon andere
rechtsbedeeling in d. nieuwe provincidn tot
stand to brengen. Bij gelegenheid v. d. hervorming v. d. wetgeving op d. hypotheken
kreeg hij zijn ontslag, 5 Dec. 1867. Sedert
bleef hij alleen nog als lid v. 't Heerenhuis
werkzaam, waar hij voortaan Bismarcks politiek hevig bestreed. Hij stierf 8 Dec. 1889 to
Berlijn.
Lippe-Weiszenfeld

(ARMINIUS KARL

graaf zur), een Duitsch
landbouwkundige, geb. 15 Oct. 1825 in d. Oberlosznitz bij Dresden; hij kocht zich in 1861
een bezitting in 't Saksisch Ertsgebergte, na
a. d. hoogeschool to Leipzig d. lessen over d.
natuur- en volkshuishoudkunde to hebben
bijgewoond, vestigde zich in 1869 to Dresden
en was vervolgens v. 1872—'81 als professor
to Rostock werkzaam, waar hij ook een
proefstation stichtte on d. „Landwirtschaftliche Annalen des Mecklenburger Patriotischen Vereins" redigeerde; tegenwoordig leeft
hij op Ober-SchOnfeld in Silezi6. Van zijn geschriften noemen wij nog : „Lehrbuch der
allgemeinen Land wirtschaft" (met E mminghausen, Leipzig 1863), „Nahrstofftabelle" (2e
dr. Berlijn 1871), „Landwirtschaftliches Lesebuch" (2 din, Dresden 1871—'75), „LandwirtERNST EMIL FERDINAND,

schaftliches Herbarium" (Rostock 1876), „Der
Kompost and seine Verwendung"(Leipz.1878).
Lippen zijn die deelen des lichaams, welke
een natuurlijke spleetvormige opening begrenzen en d. opening on sluiting daarvan bewerkstelligen. In engeren zin wordt lippen
vooral d. begrenzing der mondspleet genoemd.
Men heeft bij d. mensch a. d. mond twee
lippen, een bovenlip en een onderlip, welke,
eenigszins naar voren uitstekende, in 't profiel v. 't gelaat die golving tuss. kin en neus
teweegbrengen, waardoor d. eigenlijke uitdrukking v. 't gelaat ontstaat. Naarmate deze
lippen minder ontwikkeld zijn, naar die mate
heeft 't gelaat ook minder uitdrukking; waar
zij zeer sterk ontwikkeld zi,jn, krijgt 't gelaat
oen wellustige uitdrukking. d. Bovenlip steekt
gewoonlijk iets over d. onderlip uit. Bij d.
afgeleefdeu grijsaard, bij wien d. tanden zijn
uitgevallen, trekken zich d. lippen naar binnen on steekt d. onderlip somtijds aanmerkeAjk buiten d. bovenlip uit. d. Lippen zijn
onmisbaar voor 't gearticuleerde spreken. Alle
gemoedsaandoeningen, vevlriet, angst, schrik,
genoegen, kenmerken zich door veranderde
plaatsing der lippen.
Lippens (POLYDORE), een Belgisch natuurkundige, geb. in 1809 en overl. 11 Mei 1889 to
Eecloo in Oost-Vlaanderen, bekend door d.
aanzienlijke verbeteringen, welke hij in 't
telegraafwezen heeft gebracht.
Lippershey (HANS), gob. to Wezel, oefende
't yak v. brillenmaker to Middelburg uit in
d. tijd v. Zacharias Jansen (omstr. 1600) en
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vervaardigde evenalsteze, d. uitvinder, ktikers
en microscopen.
Lippert (PHILIPS DANIEL), geb. to Meissen
2 Sept. 1702, onderhield tich in zijn jeugd
met porseleinschilderen en werd later onderwijzer in d. teekenkunst a 't hof to Dresden.
Hij is vooral bekend door 't uitvinden v. een
deeg, waaraan hij een groote vastheid en
fraaien glans wist to geven en dat zeer geschikt was tot 't afdrukken v. gesneden steenen. Fen aantal v. meer dan 3000 zulke afdrukken vereenigde hij in een uitmuntend
work, getiteld „Dactyliotheca" in 57 tabletten
en 3 dln, waarvan d. 2 eerste met een Lat.
catalogus v. Christ voorzien zijn on 't 3e een
register door Heyne bevat (Leipz. 1755). d.
Verdienstelijke uitvinder dezer methode overl.
to Dresden, 20 141rt 1785, als opzichter der
antieken in 't kunstkabinet aldaar.
Lippert
(nnius), een •Duitsch schrilver
over d. geschiedenis der beschaving, werd
geb. 12 Apr. 1839 to Braunau in Bohemen,
studeerde to Praag in d. lettereli en rechten
en werd vervolgens tot leeraar a. 't gymnasium to Leitmeritz benoemd. Hij was een
ijverig medewerker a. d. hervormingen in 't
onderwijs v. d. Oostenrijkschen staat, werd
in 1868 directeur dor reaalschool to Budweis
en zag zich tien jaar later tot lid v. d. Oostenrijkschen Rijksdag gekozen. Als d. voornaamste zijner werken noemen wij: „Die
Religionen der Europaischen Kulturvolker in
ihrem geschichtlichen Ursprung" (1881), „Christenthum, Volksglaube and Volksbrauch" (1882),
„Allgemeine Geschichte des Priesterthums"
(2 dln, 1884), „Geschichte der Familia" (1885),
„Kulturgeschichte der Menschheit in ihrem
organischen Aufbau" (2 dln, 1886—'87), „Die
Kulturgeschichte in einzelneu HauptstUcken"
(3 dln, 1886) en „Deutsche Sittengeschichte"
(3 dln, 1889).
Lippi (FRA FILIPPO), eon der beroemdste
schilders uit d. 150 eeuw. Hij werd in 1412 to
Florence geb. on reeds als kind opgenomen in
d. orde der Carmelieten. Ofschoon hij 't kloostergewaad droeg, leefde hij echter in d.
wereld en had hij een menigte avontugen.
Toen hij 17 jaar oud was, wend hij op een
pleiziertocht to water door zeeroovors overvallen '13n 18 maanden in d. boeien gehouden,
totdat hij door 't schetsen v. 't welgelijkend
portret ztjns meesters met krijt op d. wand
diens gunst won en vrijgelaten werd. Daarop
volgden eon aantal liefdeshistories, waarvan
zijn hoofd zoodanig vervuld was, dat d. groothertog Cosmus eens. toen LIPPI voor hem
werkzaam was, hem door dwang v. zijn dwaasheden wilde terughouden, wat echter alleen
uitwerkte, dat LIPPI met behulp v. zijn beddelakens door een venster v. zijn gevangenis
in 't paleis ontvluchfte. Te Prato ontvoerde
hij een Florentijnsch meisje, Lucretia Bruti,
uit 't klooster v. s. Margareta. Langen ttjd
leefden zij sa men on zij schonken 't leven a. een.
zoon, FILIPPINO LIPPI, mede een beroemd schilder. Die verbintenis werd echter d. oorzaak
v. LIPPI'S dood, daar zij hem d. haat v. bloedverwanten on een heimelijke vergiftiging berokkende, a. welker gevolgen hij in 1469 to
Spoleto overl. Lorenzo de Medici liet horn
in d. dom dezer stad een fraai monument
oprichten, waarvan 't opschrift werd vervaardigd door Angelo Poliziano.
Evenals Fra Angelico da Fiesole droeg
FRA FILIPPO
't ordekleed, inaar overigens
maakte hij met dezen 't meest volslagen contrast. Was Fiesole's oog gedurig ten hemel
gericht, LIPPI gevoelde zich door d. aardsche
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schoonheid aangetrokken, dit gevoel openbaart zich zelfs duidelijk in d. schildertjen,
waarin hij gewijde onderwerpen behandelde.
d. Uitdrukking is bij horn meestal zinneltjk,
soms zelfs grof. Alleen in zijn groote fresco's'
toont hij een hooge krachtsontwikkeling,
waarbij d. grofheid energie wordt. Hij streefde
blijkbaar naar karakter en levenswaarheid.
in zijn voorstellingen on gaf daardoor moor-malen a. zijn figuren die individualiteit, waardoor ook die v. Masaccio zich ondorscheidden
on welke hem tot d. gelukkigsten navolger
diens meesters maakte. Soms alleen, zooals
in d. schilderijen v. s. Maria Novella to Florence, naderde hij d. grenzen v. 't gekunstelde.
In 't technische zijner kunst was hij zeer
bedreven en vooral d. wijze, waarop hij zijn
draperie6n plooide, was voortreffelijk. Zijn
schilderijen treft men o. a. aain in d. koorkapel der parochiekerk to Prato. Deze zijn
voorstellingen uit d. geschiedenis v. „Stefanus
en Johannes d. Dooper". Volgens Rumohr
heerscht er ongewone energie v. handeling
on uitdrukking in. Elders in dezelfde kerk
vertoont hij zich meer gematigd; weer elders,
in d. „dood v. d. H. Bernard", vol manneltjke
kracht. In 't museum to Florence bevinden
zich onderscheidene kleine schilderijen v. LIPPI.
Daarvan zijn d. „genezing der zieken door
Petrus on Johannes", „d. doop en prediking v.
Petrus", benevens vier fresco's uit 't Carinelietenklooster to Florence, door Lasinio gegraveerd. Een v. zijn beste en kleinere schilderijen bevindt zich to Pistoja in een particuliere verzameling. Te Rome vindt men schilderijen v. hem in d. kapel v. 't geslacht Caraffa,
in d. kerk Sta Maria sopra Minerva, in d.
biblotheek to Napels een voortreffelijke voorstelling v. d. „aanbidding der drie koningen''.
Zijn laatste werk treft men a. in d. tribune
v. d. dom to Spoleto; Fra Diamante was
daarbij zijn medehelper. ,;De Annonciatie", „d.
"aanbidding der herders", „d. dooden d. hemelvaart v. Maria" werden er door hem geschilderd. Alleen laatstgen. voorstelling is vrij gebleven v. overschildering.
In andere musea v. Europa is LIPPI eveneens vertegenwoordigd. Te Berlijn door twee
„Madonna's" v. buitengewone bekoorltjkheid;
vervolgens door nog een andere „Maria, 't
kind Jezus, dat op bloemen in een bekoorlijk
landschap rust, aanbiddende", welke door Kugler wordt geprezen als een v. d. eerste kunstwerken der Italiaansche school; eindelijk door
een vierde schilderij, d. „aanbidding der H.
Maagd" voorstellende, waarin 's kunstenaars
grovere opvatting bier en daar uitkomt. Te
Munchen, in d. Pinakotheek, treft men twee
schilderijen v. LIPPI aan, „d. groot der Engelen", levensgroote figiirdn, en „Maria met 't
kind".
Lippi (FILIPPINO), eon zoon V. d. bovengenoemde, werd in 1460 geb. en (volgens Vasari)
door Sandra Boticeili in d. kunst onderwezen.
Hij was d: helper diens meesters bij zijn
werkzaamheden to Rome, waar hij tevens
met ijver d. kunstwerken der oudheid bestudeerde. Vasari noemt hem d. eerste, die grotesken, tropeeen, wapenrustingen, vaatwerk,
gebouwen on kleederen in d. smaak der ouden
a. d. nieuwe schilderkunst heeft leeren kennen. Hoe 't zij, zeker is 't, dat hij in deze
zaken evenals in 't landschap op zijn schilderijen heeft uitgemunt. Hij leefde vrij wat
bedaarder dan zijn vader on overl. in 1505.
Bijzondere opmerkzaamheid verdienen d.
fresco's, in 1486 door hem geschilderd in d.

kapel Strozzi v. d. kerk s. Maria Novella to
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Florence ; zij stellen voor d. apostel „Johannes,
Drusina v. d. dood opwekkende" en „Philippus, een demon uit 't afgodsbeeld v. Mars
uitdrijvende". Vascellini (in d. „Lastri pittrice"
XXVII) en Von Stackelberg hebben deze voorstellingen gegraveerd, waarvan BOttiger in
zijn „Artistischem Notizenblatte" getuigt, dat
.ztj d. afspiegeling zijn v. d. diepen zuiveren
natuurzin des kunstenaars. Ook Ruhmohr
spreekt met veel lof v. LIPPI en noemt hem
een groot Naar eenigszins oppervlakkig talent,
dat vooral met veel gemak meester bleef v.
't technische zijner kunst. Wat compositie
aangaat, wedtjverde hij met Masaccio; in zijn
beste madonna's bereikte hij een schoonheid
v. profiel, die door weinige schilders na hem
is gegvenaard. Florence en Rome zijn rijk a.
werken v. dezen meester; andere musea v.
Europa daarpntegen bezitten v. hem weinig
of niets, dat to Berlijn alleen drie „Madonna's"
en een „kruisiging", welke men in Kuglers
werken uitvoerig beschreven vindt.
Lippincott (SARA JANE, geb. CLARKE), een
Noord-Amerikaansche schrigster, bekend onder
d. naam GRACE GREENWOOD, geb. 23 Sept. 1823
te Pompey (New-York), vertrok in 1843 met
haar vader n. New-Brighton in Pennsylvani6,
na in Rochester eenstorgvuldige opvoeding te
hebben ontvangen. her huwde zij in 1853
met LEANDER LIPPINCOTT. Zij hield veel V. d.
natuur en ook v. rijden en zwemmen. Zij gaf in
licht „Greenwood leaves" (Boston, 1850—'52),
”History of my pets" (1850), „Poems" (1851),
„Recollections of my childhood" (1852), „Stories
and legends of travel" (1858), „Records of five
years" (1867), Now life in new lands" (1873),
„Queen Victoria" (1883) enz., benevens vele
geschriften voor d. jeugd, die 't eerst in 't door
haar in 1858 gestichte kindertijdschrift The
Little Pilgrim" verschenen.
Zippspringe, een stad en badplaats in
d. Pruis. prov. Westphalen, regeeringsdi. uric
Minden, 9 KM. t. N.-0. v. Paderborn, rabij d.
bronnen V. d. Lippe in d. zandige Sennerheide, 123 M. boven d. zee, met 2350 inw. Haar
minerale bron (Arminius- of Hermannbron)
v. 213 C., vooral heilzaam tegen bronchialcatarrh, bloedspuwen en hysterie, bevat ecn
salinisch water met ijzer- en stikstofgehalte..
Lippstadt,
een stad in d. Pruis. prov.
Westphalen, distr. Arnsberg, a. d. Lippe; 't
heeft eon damesstift, sigaren- en tabaksfabricage, spiritusbranderij on levendigen handel;
't aantal inw. bedraagt 10 400.
Lippus (lat.), een druipoog, leepoog. Raec
lippis et tonsoribus nota, een veel gebezigd
Lat. spreekwoord, bet.: dit is (zelfs) ieder
slechtziende en baardscheerder bekend.
Lips (JOHANN HEINRICH), een Zwitsersch
teekenaar en graveur, geb. te Kloten bij
Zurich in 1758 en overl. in laatsgen. stad in
1817, werd door d. beroemden Lavater in d.
gelegenheid gesteld zich in d. kunst to oefenen
on maakte weldra belangrijke vorderingen.
In 1780 bezocht hij d. academie to Mannheim
on hij begaf zich vervolgens n. Dusseldorf, waar
hij zijn eerste groote plaat graveerde, d. „marteldood v. d. H. Sebastiaan" naar v. Dijck
voorstellende. In 1783 ging hij n. Rome, waar
hij zijn gravure naar Poussin (een Bacchusfeest) voltooide. Later (in 1786) begaf hij zich
andermaal n. Rome om zich in 't schilderen
on teekenen met waterverf te oefenen, waarin
hij niet onverdienstelijk slaagde, totdat d.
omstandigheden hem dwongen andermaal d.
graveernaald ter hand te nemen. Hij maakte
kennis met Goethe, v. wien hij veel leerde en
die hem in 1789 een aanstelling als professor
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a. d. teekenacademie te Weimar bezorgde.
Tot herstel v. zijn gezondheid in 1794 naar
zijn geboortestad teruggekeerd, bleef htj daar
vertoeven en was htj tot zijn dood tjverig workzaam. Niet minder dan 1447 platen zijn door
hem gegraveerd en zelfs 't kleinste daarvan
draagt d. sporen v. d. grootste nauwgezetheid
en uitvoerigheid. Goethe's on Wieland's werken zijn door hem v. gravures voorzien. Zijn
laatste gravure was d. aanbidding der herders
naar A. Carracci. Van hem is vooral ook
bekend 't portret v. Lavater, d. weldoener
zijner jeugd, dien hij steeds met dankbaa•
heid bleef gedenken en in wiens „Physiognomische Fragm." verschill. gravures v. zijn
hand worden aangetroffen. „Maria met't kind
Jezus", naar Rafael, en een „Hollandsche keuken", naar G. Dou, behooren tot zijn beste
werken.
Lipsius (JusTus), een der geleerdste mannen v. zijn tijd, ward 18 Oct. 1547 to Overijsche (Isque), bij Brussel, geb. Na zigh in d.
letter- en oudheidkunde bij d. JezuIeten to
Keulen en in d. rechten a. d. hoogeschool to
Leuven geoefend to hebben, begaf hij zich,
tot uitbreiding zijner oudheidkennis, n. Rome,
waar htj bij d. kardinaal Granvelle, onder d.
naam secretaris, huisvesting vond en gelegenheid verkreeg om zijn kundigheden door 't
bezoeken v. boekerijen on d. omgang met geleerden uit to breiden. Op zijn terugreis aanvaardde hij, na protestantsch geworden to
zijn, 't ambt v. hoogl. in d. geschiedenis on
welsprekendheid to Jena, vanwaar hij zich
echter reeds na twee jaren, wegens oneenigheid met zijn ambtgenooten, n. Leiden begaf;
niet lang daarna, in 1579, werd hij hoogl. in d.
geschiedenis a. d. pas opgerichte hoogeschool
dezer stad. Zijn twistzieke aard on vooral zijn
ijveren voor d. R.-Kath. godsdienst maakten,
dat htj in 1592 genoodzaakt was zijn ambt neer
to leggen. Opnieuw tot d. Kath. kerk teruggekeerd, bekwam hij een leerstoel to Leuven
en kort voor zijn dood, die 23 Mrt 1606 inviel,
d. titel historie schrijver v. d. koning v. Spanje.
LIPSIUS was een man v. uitgebreide kennis,
groote scherpzinnigheid en ongemeenen liver
voor d. wetenschap. Zijn geschriften strekken
tot opheldering v. bijzonderheden uit 't openbare en bijzondere leven der Ouden, tot ontwikkeling v. eenige punten der oude wijsbegeerte on bovenal ter verklaring v. verschill.
Latijnsche schrijvers, o. a. v. Tacitus, werken
schrijver hij, naar verhaald wordt, geheel v.
buiten kende. Under zijn overige geschriften

vermelden wij als d. voorn. „Variae lectiones"
(1569), „Antiquae lectiones" (1575, 1596), „Epistolicae quaestiones" (1577), „De constantia in
publicis malis" (1584), „Epistolae" (1586-1590,
2 din). Zijn „Opera oinnia" zijn herhaaldelijk
uitgeg. (1585, 8 din, Wezel 1675, 4 din, enz.).
Lipsius (RICHARD ADELBERT), een Duitsch
hoogi. in d. godgeleerdheid, geb. to Gera, 14
Febr. 1830, en overl. to Jena, 19 Aug. 1892.
Eerst to Weenen en later a. d. universiteit
to Kiel 't hoogleeraarschap bekleedende,
schreef hij o. a. d. volgende werken: „Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik" (1876), „Die apokryphen Apostelgeschichten" (1883—'84), „Philosophic, and Religion" (1885) en „Neuen Beitrage zur Wissenschaftlichen Grundlegung der Dogmatik"
(1885). — Zijn broeder, JOHAN WILHELM KONSTANTIN, geb. 20 Oct. 1832, is een verdienstelijk
architect en werd in 1876 directeur der bouwschool en in 1881 hoogl. a. d. kunstacademie
to Dresden. Hij bouwde o. a. d. nieu we „Peterskirche" to Leipzig en schreef 't werk „Gott-
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fried Semper in seiner Bedeutung als Architekt" (1880). — Een andere brooder, JUSTUS
HERMANN, gob. 6 Mei 1834, is sedert 1884 directour v. 't philologisch seminarie to Leipzig
en maakte zich naam door zijn geschriften
over Sophocles, Lysias e. a. — Eon zuster v.
bovengenoemden, MARIE LIPSIUS, gob. 30 Dec.
1837, leverde onder 't pseudoniem LA MARA
„Ludwig von Beethoven" (1870), „Musikalische StudienkOpfe" en „Musikalische Gedanken-Polyphonie" (1873), „Irn Hochgebirge"
(1876), „Sommergltick" (1881) en ,,Musikerbriefe
aus fiinf Jahrhunderten" (2 dln, 1886).
Liptau,
eon gespanschap in BenedenHongarije, grenzende t. N. a. Galicia on 't gespanschap Arva, t. 0. a. 't Opper-Hongaarsche
gespanschap Zips, t. Z. a. d. gespanschappen
Komorn en Sohl en t. W. a. 't gespanschap
Turocz. 't Is 41 vk. mijlen groot en bestaat
boofdzakeltjk uit 't bovendal der rivier d.
Waag. 't Land is zeer bergachtig en wordt
door 't Karpatische gebergte deels omringd,
deels doorsneden; dit gebergte bevat ijzer,
koper, antimonium, zilver en wat goud.Voorts
zijn er voortreffelijke weiden voor d. veeteelt
en is er veel verzending v. hout uit d. uitgestrekte bosschen. 't Aantal inw. bedraagt
74 750 (voor 't grootste deel Slowaken en Duitschers). d. Hoofdstad is Lipto Szent-Miklos.
Liquidambra (Ambra liquida s. Balsamum
Peruvianvm album), een vloeibare balsem,
af komstig v. Liquidambar styraciflua L., een

boom der warmer° streken v. Noord-Amerika.
d. Liquidambra vloeit Of uit insnijdingen, in
d. schors gemaakt, of zij wordt door uitkoking
v. d. schors .en jonge takken verkregen; d.
liquidambar, die uit d. insnijdingen in d. stam
to voorschijn komt, is doorzichtig. half vloeibaar, bruinachtig geel v. kleur en lichter dan
water. 't Is een niet algemeen gebruikelijk,
heelend en verwarmend middel. Liquidambar
styraciflua behoort tot d. natuurl. familie der
Balsamiflua en in 't stelsel v. Linnaeus tot
d. 8ste orde der 21ste klasse (Monoecia Octandria).
Op Java wordt v. Liquidambar Altingia
Blume of Altingia excelsa Noronha een vloeibare balsem gewonnen, waarvan d. zoogenoemde Oostersche vloeibare styrax (niet met
styrax liquida, afkomstig v. Styrax officinalis
L., te verwisCelen !) heet af to stammen. (Zie
Blume, „Flora Javae, Balsamifluae"; Waitz,
,,Javaan9che geneesrniddelen"• Otto Berg,
„Pharmazeutische Waarenkunde" dl I.).
Liquor anodynus
(Liq. • anodyn. Hoffmannii), gewoonlijk Hoffmansdruppels ge-

noomd, is een geneesmiddel, waarmee veal
kwaad veroorzaakt wordt. 'tiiestaat uit zwavel-aether en gerectificeerden wijngeest en is
dus zeer opwekkend, maar tevens prikkelend.
't Is alleen in die gevallen v. zenuwaandoening good, waar neerdrukkende gemoedsaandoeningen vermindering of daling der levensenergie to weeg brengen of waar plotselinge
uitputting der krachten ten gevolge v. lichamelijke oorzaken is ontstaan en waar tijdelijke
opwekking nuttig zijn kan. Doch als gewoon
huismiddel is 't be.paald af to keuren, omdat
't veal to stark werkt en daardoor gevaarlijk
is in handen v. d. leek, die d. al of niet aanwezige noodzakelijkheid der toedieniug ervan
onmogelijk kan bepalen.
Lira, d. munteenheid v. Italie, is een
zilveren munt, die vroeger in 20 soldi, elk
v. 12 denari, en tegenwoordig in 100 centesimi
verdeeld wordt en d. waarde v. 1 franc heeft.
Vroeger was er verschil in d. lire der verschill.
Italiaansche staten. d. Oostenrijksche lira (Lira
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austriaca) was geltjk aan 7 Pruis. Silbergr. of
24'12 Kreuzer Beiersch, dat is 42 cent Ned. d.
Lira nuova v. Sardinia was gelijk aan d.Fransche franc, dus 47 1 /2 cent Nederl.; terwij1 d.
Lira di Toscana gelijk stood met 6 3/4 Silbergr.
of 23 3/4 Kreuzer on dus met 40'2 cent Nederl.
Men slaat in zilver stukken v. 114, 1/2, 1, 2 on
5 lire, in goud v. 10 en 20 lire.
Lis (JAN), in d. tweeds helft der 16e eeuw
geb. en Duitscher v. afkomst, behoort nochtaus door zijn richting en werkzaamheid tot
d. oud-Hollandsche schilderschool. Hij word
door Hendrik Goltzius te Haarlem in d. kunst
onderwezen en maakte zich diens manier on
stijl eigen. Later heeft hij op an reizen door
Frankrijk en Italie en vooral gedurende zijn
verblijf to Venetia d. stijl der Venetiaansche
meesters bestudeerd en zich daarop geInspireerd. Dit is zichtbaar in zijn groote schilderij,
d. „H. Hieronymus" voorstellende, maar vooral
in zijn zoogenoemde kabinetstukjes, waarin
hij soms ook historische en bijbelsche onderwerpen maar meestal toch tooneelen uit 't
dagelijksche leven behandelde. d. Uitvoering
is over 't algemeen keurig en 't koloriet
krachtig. Hij overl. to Venetia in 1629.
Lis (Lat., gen: litis), strijd, twist, rechtsgeding. Lis pendens of Lis sub judice, eon
hangende zaak, die nog niet door den rechter
beslist is. 't Laatste ook voluit gebezigd: Ad
huc sob judice lis est, d. strijdvraag is nog in
's rechters handen. — Litis aestirnatio, d.
schatting v. een rechtsgeding, d. i, wat ermee
gewonnen kan worden. — Lids consortes, d.
strijdgenooten. — Litis denunciatio, d. aanzegging v. een rechtsgeding; litis renunciatio,
't opgeven v. zulk een zaak. — Lite pendente,
in d. loop v. 't rechtsgeding.
Lisboa, d. Spaansche en Portugeesche
naam voor Lissabon (zie dat art).
Lischbloem (Iris), een plantengesl., dat
tot d. natuurl. fam. der Lischbloemigen (Irideae)
en in 't stelsel v. Linnaeus tot d. lste orde
der 3e klasse (Triandria Monogynia) behoort.
't Bloemdek is bloemkroonachtig, a. d. voet
buisvormig en naar boven in 6 slippen verdeeld, die om d. andere buitenwaarts omgebogen of , opgericht zijn. d. Stempel is verdeeld in
3 bloembladachtige, uitgespreide slippen, die
d. meeldraden bedek ken. d. Vrucht is een
3- of 6 hokkige zaaddoos, die met 3 kleppen
openspringt en groote, vlakke, gerande zaden
bevat. Vele soorten v. lischbloem worden
als sierplanten gekweekt, waarvan wij d.
volgende vermelden:
d. Gele lischbloem (Iris Pseudacorus
ook
gele Iris, moeras-Li.sch,pinksterbloem,eiberbloem,
enz. goooievaarsbloem, visschenstaart,
heeten en in Vlaanderen als lis bekend. 't Is

een overblijvende, v. Mei tot Juli bloeiende,
a. waterkanten en in moerassen zeer algemeene inlandsche plant, die a. haar zwaardvormige, sours wel een meter lange bladeren
en fraaie, gele bloemen good te kennen is. d.
Kruipende wortelstok dozer plant is zonder
reuk, zijn smaak is daarentegen stark samentrekkend on verraadt een aanzienlijk gehalte
a. looistof; hij was vroeger in d. artsenijvoorraad onder d. naam radix Acori vulgaris s.
Fseudacori s. Acori adulterini bekend. Men
zegt, dat doze wortelstok dikwijls met dien
v. Acorus Calamus of d. Kalmuswortel verwisseld wordt of liever daaronder vermengd
voorkomt. d. Gelijksoortige groeiplaats v. beide
planten maakt dit niet onwaarschtjnlijk, hoezeer d. wortelstokken ook mogen verschillen,
daar die v. d. gele lischbloem d. eigenaardigen
geur v. d. Kalmuswortel geheel en al mist en
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daarvan ook door andere kenmerkenvoldoende
onderscheiden is; ook d. bladeren v. beide
planten gelijken eenigermate op elk.; men
kan die v. d. Kalmus echter terstond a. hun
geur en a. hun golfsgewijze plooiing herkennen.
d. Gorter geeft een in Zuid-Europa inheemsche plant, Iris foetidissima L. of 't wandluiskruid, als inlandsch op en vermeldt daarvoor
als groeiplaats d. vaart tuss. Haarlem en
Leiden. Na d. Gorter echter heeft geen botanicus die plant ooit op d. aangeduide groeiplaats teruggevonden. d. Schrijvers der Flora
Leidensis zeggen, dat zij uit d. mond v. een
ouden man hebben opgevangen, dat deze
plant weleer in grooten getale nabij d. Vogelenzang werd aangetroffen. Waarschijnlijk
echter behoort Iris foetidissima niet tot 't
gebied onzer vaderlandsche flora.
Iris germanica L. met blauwachtig-groene
bladeren en donker-violette bloemen. d. Wortelstok dozer in vele streken v. Duitschland
inheemsche plant riekt gedroogd zeer flauw
naar viooltjes; vroeger was hij onder d. naam
radix Iridis nostratis in d. apotheek voorhanden. Hij komt waarschijnlijk, evenals ook
d. wortelstok v. Iris pallida Lam., onder d.
ochten violenwortel voor.
Iris florentina L. 't Vaderland dozer plant
is Italie, zooals d. naam Iris v. Florence reeds
aantoont; zij onderscheidt zich door haar
eerst bleek melkblauwe, later geheel witte
bloemen en haar geurigen wortelstok. Doze
laatste, d. radix Iridis florentinae, hoot naar
zijn reuk (als v. viooltjes) violenwortel; hij
dient hoofdzakelijk als een zelfstandigheid,
waar men kinderen, die tanden krijgen, op
laat bijten.
Verder noemen wij als gekweekte soorten
v. lischbloem bijy. Iris susiana L., I. variegata L., I. hunyarica Kit, I. 8wertii Lam., I.
pumila L., 1, stylosa Desf., 1. sibirica L., I.
graminea L., I. persica L. on d. fraaie Japansche
Iris Kaempferi.
Lischdodde (Typha), een plantengesl., dat
tot d. natuurl. fain. der Typhaceae en in 't
stelsel v. Linnaeus tot d. 3e orde der 21e
klasse (Monoecia Triandria) behoort. 't Kenmerkt zich door zijn rolronde of ellipsvormige, v. boven mannelijke, v. onderen vrouwelijke bloemaren, die in alle soorten bij 't
begin v. d. bloeitijd dun, maar op 't einde
daarvan twee- of driemaal dikker zijn.
d. 1Vlannelijke bloemen bestaan uit 2 tot 3,
door borstals omgeven meeldraden; d. helmdraden zijn vergroeid of a. d. top vrij, d.
langwerpige helmknopjes zijn tweehokkig en
deze hokjes wederom in tweeen verdeeld; d.
vrouwelijke bloemen worden vertegenwoordigd door eon langwerpig, ten laatste langgesteeld vruchtbeginsel, a. d. voet v. welks
steel zich lange borstels bevinden, 't stijltje
is draadvormig. In alle soorten v. lischdodde
komen tuss. d. vrouwelijke bloemen nog
stompe, knotsvormige, geslachtlooze bloempjes voor; deze worden gedragen door een
langen steel, terwijl zij a. d. top een punt
hebben, die veel op een stijltje gelijkt. d.
Vrucht is een blaasvrucht, die door 't overblijvend stijltje gekroond wordt.
In ons vaderland groeien twee algemeen
verspreide soorten v. lischdodde, die bij d.
eersten aanblik veel op elk. gelijken, maar
bij nadere beschou wing toch duidelijk v. elk.
onderscheiden blijken to zijn; 't zijn rietachtige, overt lijvende gewassen, die a. d. kanten
v. slooten, in rietvelden enz. worden aangetrotfen en in d. zomermaanden bloeien. d.
Bedoolde soorten zijn:

10. d. Breedbladige lischdodde (Typha latifoha L.); deze heeft breedere, vlakke bladeren
en d. mannelijke en vrouwelijke bloemen
onmiddellijk boven elk. geplaatst. Ztj draagt
bij ons onderscheidene benamingen, als donzen,
bulpeserikken, duivelskoppen, raboorden, waterknodsen, zwezerikken, doetebolten, groote hanebolten, pommels, douterkousen, bullepees, polsen,
biezebrassen, enz.
20. d. Smalbladige lischdodde (Typha angustifolia L.), ook kleine hanebolten en sneelings
geheeten. Haar bladeren zijn smaller en naar
beneden toe min of meer gootvormig, terwijl
d. mannelijke en vrouwelijke bloemen door een
kleine tusschenruimte v. elk. gescheiden zijn.
Beide soorten heeten kannewasschers, Buren,
dullen of doedels ; zij worden 1 of 11/2 M. hoog
en zijn a. haar roestbruine aren in 't oogvallend duidelijk to kennen. In sommige streken
v. Friesland, Groningen, Drente en Overijsel
wordt 't bleeke, binnenste. benedenste stengelgedeelte, met siroop, azijn on zout toebereid, gegeten. d. Geheele plant kan tot varkensvoeder dienen, 't pluis der bloemaren gebruikt men voor 't vullen v. bedden en
matrassen; 't blad, dat door 't rundvee wordt
gegeten, kan tot vlechtwerk dienen; 't wordt
door d. kuipers voor 't stoppen v. d. voegen
der vaten gebezigd. Op sommige plaatsen is
't als een handelsartikel bekend. (Zie v. Hall,
„Landhuishoudkundige Flora").
Lisco (FRIEDRICH GUSTAV), een Protestantsch godgeleerde to Berlijn, gob. 12 Febr.
1791 en overl. 5 Juli 1866, schrijver v. „Die
Parabeln Jesu" (1832), „Die Bibel mit Erklarungen" (1853), „Das christliche Kirchenjahr"
(2 dln, 1835) en „Zur Kirchengeschichte Berlins" (1857). — Zijn zoon, EMIL GUSTAV LISCO,
gob. 13 Jan. 1819 en overl. 8 Febr. 1887, was
eveneens een verdienstelijk godgeleerde on
predikant to Berlijn.
LiSCOW

(CHRISTIAAN LODEWIJK), eon

Duitsch hekelschrijver, 26 Apr. 1701 to Wittenburg in 't Mecklenburgsche gob. Na zijn
rechtsgeleerde studiep to Jena to hebben voltooid, was hij eerst gouverneur v. een edelman op diens reis door Frankrijk on Engeland, daarna legatie-secretaris to Mainz, on 't
laatst staats-secretaris on krijgsraad. In politieke onaangenaamheden betrokken, nam hij
zijn ontslag en leefde hij sedert ambteloos op
zijn landgoed bij Eilenburg in 't Pruisische
regeeringsdistrict Merseburg, waar hij 30 Oct.
1760 overl. Zijn hekelschriften zijn door hem
zelf (naamloos) verzameld in „Sammlung satirischer and ernsthafter Schri,ten" (Berlijn
1739). Al zijn geschriften acumen een levendig vernuft en een groote scherpzinnigheid
en munten uit door een fraaien still. Zie over
hem Helbig, „Chr. Ludw. Liscow" (Dresden
1844).
Lis d'argent (Zilveren lelie), een zilveren
Fransche munt, alleen geslagen onder d.
regeering v. Lodewijk XIV, afgebeeld bij Le
Blanc. Men -begon deze munt to slaan in
1656; zij was v. nog fijner zilver dan d. escus
blancs, als zijnde v. 11 penningen 12 greinen.
't Gewicht was slechts 6 penningen 5 greinen.
d. Lis d'Argent waren 20 sols waard. Reeds
d. 10en Apr. 1656 werd deze munt afgeschaft
en d. Louis d'argent of escu blanc hersteld.
Lis d'or, een gouden Fransche count,
geslagen onder d. regeering v. Lodewijk XIV
on wel in 1(356, afgebeeld bij Le Blanc. Zij
was v. 23 1 /4 karaat on dientengevolge v. beter
gehalte dan d. Louis on d. ilscu d'or. Doze
munt woog 3 penningen 3'/2 groin 't stuk en
was 7 livres waard.
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Lisieujr, een arrondissemensthoofdstad in

Fransche depart. Calvados, 5./2 mijl t. 0. v.
Caen, a. d. Touques; 't is een station a. d.
baan Pans—Cherbourg, heeft een oude kathedraal, een bisschoppelijk paleis, een museum
en ruim 16 000 inw., die a. d. fabricage v.
lmnen- en lakenwaren, katoen- en wolspinnen doen.
_Lis.ke (xAvsa), een Poolsch geschiedschrijver, gab. 13 Oct. 1838 to Szlaskowo on overt.
28 Febr. 1891 to Lemberg, waar hij sedert
1871 hoogl. a. d. universiteit was. Hi,j schreef
o. a. „StudiOn omtrent d. geschiedenis der
16e eeuw" en „Buitenlanders in Polen".
Lismore, een langgerekt eiland v. d. Zui-delijke Hebriden, dat tot 't Schotsche graafs.
Argyle behoort; 't ligt a. d. uitgang • v. 't
Loch Linnhe en telt 621 Gaelische inw. —
Lismore heat ook een stad in 't Iersche graafs.
Waterford, a. 't Blackwater; zij heeft een
kathedraal, een oud slot on 1860 inw.
Lissa (Poolsch Leszno), een stad in d.
Pruis. prov. Posen, nabij d. Silezische grens,
heeft een gymnasium, fabrieken voor machines, likeuren en was en telt 13 130 inw. Lissa
was in d. 17e eeuw d. hoofdzetel der Boheemsche brooders in Polen.
Lissa (Slavisch Vis), 't westelijkste der
Dalmatische eilanden in d. Adriatische zee,
is over 't algemeen bergachtig en telt op
.circa 2 vk. mijlen 7870 inw., die wijn en olie
verbouwen en verder a. vischvangst doen. d.
Hoofdplaats is 't vlek Lissa, dat een goad
versterkte, ruime haven heeft en 4300 inw.
telt. Bij Lissa vond 20 Juli 1866 't zeegevecht
toss. d. Oostenrijksche en Italiaansche vloot
plaats; d. eerste (onder Tegethoff) telde zeven,
laatste (onder admiraal Persano) twaalf
pantserschepen. Nadat Tegethoffs admiraalschip 't pantserfregat Re d'Italia in d. grond
had goboord on twee andere Italiaansche
pantserschepen erg beschadigd had en d. in
brand geraakte Palestro in d. lucht was gevlogen, moest d. Italiaansche vloot d. strijd
opgeven.
Lissabon (Portugeesch on Spaansch Lisboa), d. hoofdstad v. Portugal, ligt op 9 0
1'W.-LvGrenw3842'N.-B,ad
noordel. oever v. d. 18 KM. lange en 8 KM.
breeds baai v. Lissabon (Gada de Lisboa), die
d. Taag (Tejo) 15 KM. v. haar mond of vormt.
d. Stad heeft een schilderachtige ligging on
verheft zich amphitheatersgewijs op en tuss.
Brie groote en vier kleine heuvels (uitloopers
v. d. Serra de Cintra), waarop voormalige
kloosters, die op paleizen of vestingen gelijken en nu meerendeels voor wereldlijke
doeleinden dienen, prachtige villa's on tuinen
prijken. d. Aanblik v. Lissabon, vooral v. d.
zee uit, herinnert a. die v. Napels on Constantinopel. d. Eigenlijke stad, die een omyang v. 20 KM. heeft, wordt in drie stadsdeelen (bairros) onderscheiden; 't oostelijke,
d. oude stad, ligt om d. met een Moorsch
kasteel gekroonde Monte do Castello en bestaat, daar zij bij d. aardbeving v. 1755 gespaard bleef, uit nauwe, slecht geplaveide,
steile straten, met hooge, sombere huizen.
't Middelste en vlakke deel a. d. rivier, d.
nieuwe stad, is na genoemd onheil fraaier en
regelmatiger opgebouwd, 't westel. deel bestaat
bijna geheel uit villa's on landhuizen en
staat met d. voorstad Belem en andere voorsteden in verbinding. Een der fraaiste pleinen
(pracas) is 't Handelsplein (Praca do Cornmercio), a. d. Taag gelegen en a. d. drie andere
gjden door d. gebouwen v. 't ministerie, 't
tolhuis, 't stadhuis en d. beurs omgeven; op
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't midden prijkt 't bronzen standbeeld v.
Jozef I. Schoone regelmatige straten verbinden dit plein met 't Dom-Pedro-plein (Praca
do Rocio), waarop 't gedenkteeken v. Dom
Pedro IV staat, en met 't marktplein (Praca
da Figueira). d. Vereenigingsplaats der - aanzienlijken in Lissabon vormt d. straat Almeida
Garett (vroeger Chiado) met haar modemagazijnen on voorname hotels, zij voert naar 't
Gamo8nsplein, waarop 't gedenkteeken v. d.
dichter Camo8ns prijkt. d. Voorn. gebouwen
zijn 't koninklijk paleis Ajuda, bij Belem, 't
paleis Nossa Senhora, 't Necissidades (vroeger
een nonnenklooster, nu d. woning v. d. infant
Dom Augusto), 't theater San Carlos, 't
marinearsenaal, d. munt, d. polytechnische
school e. a. Een grootsch bouwwerk is d.
waterleiding v. Alcantara, die uit 't vlek
Bellas, 8 KM. v. d. stad verwijderd, over 127
bogen goad drink water derwaarts voert en
't dal v. d. Alcantara met 35 bogen overschrijdt,
waarvan d. middelste 65 M. hoog is. Van d.
kerken, die uit vrees voor aardbevingen zonder hooge torens gelaten zijn, munten uit:
d. Patriarchenkerk met een prachtigen koepel,
d. marmeren kerk Sao Roque, d. Goth. Do
Carmo en d. kloosterkerk Sao.Vincent de Flora
met d. graven der koningen uit 't huis Braganza. Lissabon is d. residentie v. d. koning,
d. regeering en d. patriarch. Zij heeft een
polytechnische school, een instituut voor
letterkunde en geschiedenis, een medischchirurgische school, een kweekschool voor
onderwijzers en onderwijzeressen, een aca•
demie voor schoone kunsten, een conservatoire, een handelsschool, een industrie- en
landbouwschool, een astronomisch observatorium, een openbare boekerij (150 000 dln on
10 000 handschriften) on verscheidene andere
verzamelingen. d. Stad telt 250 000 inw.
waaronder vele kleurlingen en negers (uit d.
koloni8n), ongeveer 30 000 Galiciers (waterdragons en daglooners) on vele vreemdelingen
(voornamelijk kooplieden), vooral Engelschen,
Duitschers en Franschen, zijn. Wat d. industrie
betreft, is Lissabon belangrijk voor goud- en
zilverwaren; aanzienlijk is d. katoen-, wol-,
hennep- en zijdespinnerij en weverij, ook zijn
v. belang d. hoedenfabricage on d. schoenenmakerij. Belangrijker evenwel is Lissabon als
handelsplaats. In 1885 liepen in d. haven
2882 schepen met 2 033 080 ton binnen en
2486 schepen met 1 661 206 ton uit; onder
daze waren d. Engelsche 't talrijkst vertegenwoordigd, in d. 2e plaats kwamen d.Duitsche
en Fransche, in d. 3e plaats d. Portugeesche.
d. Voorn. artikelen v. invoer zijn graan,
geweven katoenen stoffen, suikor, steenkool,
stokvisch, hout, tabak, koffie on petroleum en
die v. uitvoer wijn, kurkhout, visch, rundvee,
olie, zout, vruchten, was en honig. d. Handel
wordt bevorderd door d. spoorwegen, die
Lissabon met Oporto, Beja, Setubal, Evora
en Madrid verbinden. In stoombootverbinding
staat d. stad vooral met Engeland, Frankrijk,
Duitschland, Brazili8, d. Argentijnsche Republiek er, d. Portugeesche bezittingen in
Afrika. Lissabon was reeds in d. tijd der
Romeinen onder d. naam Olisipo een yolkrijke stad; in 457 veroverden 't d. Sueven, in
585 d. Gothen, in 716 d. Arabieren, die haar
d. naam Al Oschbana gaven. Koning Alfonso
I ontrukte Lissabon in 1147 a. d. Mohamme■ danen, Johann I verhief haar in 1683 tot
koninklijke residentie. 't Schitterendste tijdperk der stad volgde op d. Portugeesche ontdekkingsreizen in d. 150 en 16e eeuw, onder
d. Spaansche heerschappij (1580-1640) ging zij
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weer achteruit; d. vreeselijke aardbeving v.
1 Nov. 1755 verwoestte twee derden v. d. geheele stad en doodde 30 000 menschen. Eind
Nov. 1807 werd Lissabon door d. Franschen
bezet, maar 30 Aug. 1808 reeds weer door d.
Engelschen bevrtjd. Zie Ruanod „Guia el viajero en Lisboa" (Madrid 1881).
Lissajous (JULES ANTOINE), geb. 4 Mrt
1822 to Versailles, werd hoogl. a. 't College
s. Louis to Parijs en in 1874 rector v. d.
Academie to Chambory en was v. 1875—'79
rector v. d. Academie te Besancon. Zijn verhandelingen verschenen hoofdzakelijk in d.
„Annales de Chimie et de Physique". Vooral
heeft hij zich naam gemaakt door zijn proeven
omtrent 't geluid. d. Lijnen, die een punt beschrijft, dat to gelijker tijd twee harmonisch
trillende bewegingen in verschill. richtingen
heeft, worden naar hem figuren v. Lissajous
genoemd.
Lisse, eon - dorp en gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, 3/4 uur t. N. v. Sassenheim
met 2200 inw., die hun bestaan vinden in veeteelt, land- en tuinbouw warmoezerij enz.
_Lista y Aragon (don ALBERTO), geb. 15
Oct. 1755 to Triana, bij Sevilla in Spanje,
studeerde in laatstgenoemde stad voornamelijk
in d. wiskunde. Hij werd in 1775 leeraar in d.
wiskunde a. d. zeevaartschool to San Elmo,
in 1803 hoogl. a. 't college v. San Isidore en
in 1807 hoogl. te Sevilla. Door d. inval der
Franschen verloor hij zijn betrekking en v.
1813—'17 moest hij Spanje verlaten, waarna
hij leeraar in d. wiskunde to Bilbao en in
1820 redacteur v. „El Censor" en „El Impartial"
to Madrid werd. Na nog gedurende eenige
jaren directeur v. een opvoedingsgesticht en
redacteur v. eenige couranten to zijn geweest,
werd hij, na een reis n. Londen en Parijs gemaakt to hebben, in 1837 hoogl. in d. wiskunde to Madrid en 't volgend jaar directeur
v. een college te Cadix. Van 1840 of vertoefde
hij to Sevilla, waar hij 5 Oct. 1848 overt. Zijn
belangrijkste werken zijn: „Poesias" (1822),
„Trozos escogidos de los mejores hablistas
castellanos en prosa y verso" (2 dln), „Tratado
de matematicas puras y mixtas", „Lecciones
de literatura dramatica espagnola" (1839) en
„Ensayos literarios y criticos" (1844. 2 dln).
Lister (sir JOSEPH), geb. 5 April 1827, werd,
na to Londen in d. geneeskunde gestudeerd
to hebben, in 1855 a. d. universiteit to Edinburgh verbonden, waar hij spoedig hoogl. werd.
In 1877 ward hij hoogl. in d. chirurgie a.
Kings College to Londen en in 1884 benoemde
d. koningin hem tot baronet. LISTER heeft
groote verdiensten als chirurg; ook door d.
invoering v. d. naar hem genoemde antiseptische verbandmethode (behandeling v. alles,
wat met een wond in aanraking kan komen,
met carbolzuur) heeft hij zich naam gemaakt.
Hij schreef o. a. „Minute structure of the
involuntary muscular fibre" (1857), „Early
stages in inflammation" (1859), „Excision of
the wrist for caries" (1865), The germ theory
of fermentative changes" (1875) en „Lactic
fermentations" (1878).
Lister en Mandal, d. beide zuidelijkste
voogdijen v. Noorwegen, die samen een ambt
vormen, dat op 116 vk. mijlen 75 120 inw.
telt en tot 't stift Christiaansand behoort.
Mandal, d. oostelijkste en kleinste der beide
voogdijen, bestaat uit 8 evenwijdige rivierdalen met goad bouwland; Lister heeft een
bergachtig karakter, een ruw klimaat en is
weinig bebouwd. d. Bewoners a. d. a. fjorden
rijke kusten doen a. vischvangst en scheepvaart. d. Hoofdplaats is Christiaansand.
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Liszt (FRANs), een beroemd Hongaarscb
pianist on componist, werd 22 Oct. 1811 te
Raiding, nabij Oedenburg, geb., waar NI op
9-jarigen leefttjd reeds op een concert speelde
en veel opgang maakte. Opdat d. knaap beter
gelegenheid zou vinden voor d. entwikkeling
v. zijn talent, gingen zijn ouders to Weenen
wonen, waar FRANS v. 1821—'22
leerling
werd v. Czerny on Salieri. In 1823 begaf hij
zich n. Parijs, waar hij zeer veel opgang
maakte en zich tevens verder oefende, vooral
in d. compositie, onder Reicha. Van bier deed
hij 2 reizen n. Londen, waar zijn concerten
eveneens veel opgang maakten en waar hij
weldra in 't huwelijk trad met d. gravies
d'Agoult (als schrijfster bekend onder d.
naam DANIEL STERN), die met hem v.1835—'39
in Geneve en Italie woonde en hem drie
kinderen schonk. Een dochter, COSIMA, huwde
eerst met HANS vON BL LOW en daarna met
RICHARD WAGNER. Van 1839—'47 bezocht LISZT
d. voorn. hoofdplaatsen v. Europa, waar
overal met d. meesten bijval begroet werd.
Daarna werd hij hofkapelmeester to Weimar,
welke plaats onder hem 't middelpunt eener
nieuwe richting in d. muziek werd, daar hij
er al d. beroemde kunstenaars om zich heen
verzamelde. her in Weimar schreef LISZT
zijn 9 symphonieen. Van 1861—'71 vertoefde
hij in Rome, waar hij in 1865 d. persoonlijken titel abbO ontving. Vervolgens bracht
hij schier elk jaar d. zomermaanden ire
Weimar door en schreef hij voortaan hoofdzakelijk kerkmuziek. d. Universiteit to Koningsbergen benoemde LISZT tot doctor, d.
keizer v. Oostenrijk schonk hem d. orde v.
d. ijzeren kroon, terwijl verschill. steden v.
Oostenrijk en Duitschland hem tot eereburger

a.

benoemden. Hij overt. 31 Juni 1886, bij een
uitvoering der feestspelen to Bayreuth. Van
zijn zeer talrijke composities zijn er verscheidene voor orkest, waaronder d. „Faustsymphonie" (drie karakterstukken); voor piano ,
d. „Rhapsodies hongroises", „Consolations",
„Annees de pelerinage", enz.; verder phantasieen over motieven v. andere meesters.
Voor d. zang componeerde hij missen, oratoria („Christus"), mannenquartetten enz. Van,
zijn geschriften is vooral bekend d. levensbeschrijving v. Chopin, voorts „Die Zigeuner
und ihre Musik in Ungarn" en ,,Lohengrin et
Tannhauser de R. Wagner". Na zijn dood
verscheen : „Briefwechsel zwischen Richard
Wagner und Franz - Liszt" (2 dln, 1881), alsmode een nagelaten handschrift, „Technische
Studien" (12 dln, 1889).
In Oct. 1888 werd door vorstin Marie Hohenlohe een „Lisztstichting" in 't leven geroepen, die ten doel heeft, ondersteuning to
verleenen a. talentvolle musici, die door ziekte
of ouderdom bezwaard worden. d. Stichting
staat under bescherming v. d. groothertog v.
Saksen-Weimar.
Liszt (FRANS vON), een beroemd rechtsgeleerde, neef v. d. voorg., werd geb. in 1851 to
Weenen, studeerde bier, to Gottingen en Heidelberg, vestigde zich in 1875 als privaatdocent in 't strafrecht to Gratz en word vier
jaar later a. d. universiteit te Giessen tot
hoogl. in dat recht benoemd. In 1881 richtte
hij met A. Dochow 't „Zeitschrift filr die gesammte Strafrechtswissenschaft" op on met
Van Hamel to Amsterdam en Prins te Brussel
iets later d. „Internationale kriminalistische
Vereinigung" („Union internationale de droit
penal"), waarvan sedert 1889 't weekblad in
't Duitsch en Fransch verschijnt. Ook schreef
LISZT : „Lehrbuch des Deutschen Strafrechts"

LIS.

105

(1881) en „Die Grenzgebiete zwischen Privatrecht und Strafrecht" (1889).
Lit of Liith, een dorp en gemeente in d.
Nederl. prow. Noord-Brabant, a. d. Maas en
3 uur t. W. v. Ravestein gelegen, met 1300 inw.
Litanie (v. 't Grieksche AtravEia of ht,),
dat reeds bij d. klassieken d. beteekenis had
v. smeekgebed v. schuldigen en ongelukkigen)
heck in d. Katholieke kerk een beurt-gebed
a. d. H. Drievuldigheid en d. Heiligen, waarbij
een voorbidder d. drie goddelijke personen
en d. Heiligen aanroept, d. inhoud der vragen
en d. beweeggronden ter verhooring aangeeft,
terwijl d. overigen met een korte bede antwoorden (ontferm u onzer! bid voor ons!
verlos ons, Heer! enz.). d. Litanie heeft zich
ontwikkeld uit 't herhaalde Kyrie eleison (zie
ald.) bij d. gebedsformulieren der oudste liturglen. en daar dit gebed ook bij openbare processies veel gebruikt werd, gaf men a. deze
godsdienstige otngangers mede d. naam litaniae. Mon noemde d. litanien Septena of septiformis, guina of quinqueformis, trina of triformis en simplex, al naar gelang d. aanroepingen
en gebeden zevenmaal, vijfmaal, driemaal of
• eenmaal werden gezongen. Daar 't zevental
't hoogste was had ook d. Mania septiformis
ook d. naam v. litanie major of groote litanie.
In 't bijzonder nog geeft men d. naam v.
litania septiformis a. d. buitengewone bidprocessie door Gregorius d. Groote in 590 voorgeschreVen tot afwending v. d. pest, welke
processie in zeven afdeelingen was gesplitst.
't Litanie gebed is in d. Katholieke kerk nog
in gebruik.
Lit-chi of Lichi. Onder dezen naam is
een heerlijke vrucht, die v. Euphoria Litchi
Desf. (Euphoria punicea Lam. s. Nephelium
Litchi Camb.), een tot d. natuurlijke familie
der Sapindaceae behoorenden boom, bij d.
Chineezen bekend. Wel bezit deze vrucht een
licht-prikkelenden, terpentijnachtigen smaak,
doch tevens is zij zeer zoet en aangenaam.
Ook d. vruchten v. andere soorten v. Luphoria
of Nephelium, zooals v. Euphoria Longan Lam.
of Nephelium longanum Camb. (d. Longan),
Euphorict Nephelium Dec. of Nephelium lappaceum L. (d. Rambutan of Rampostan) enz., worden om haar wijnachtig aangenaam smakend,
in galachtige en ontstekingachtige koortsen
dienstig vruchtvleesch in d. keerkringslanden
v. Azle gebruikt; daarentegen zijn d. zaden
v. alle bitter v. smaak.
Lit de Justice was d. onder een verhemelte
geplaatste troon v. vijf kussens voor d. Fransche koningen in d. xrergadering v. 't parlemeat. In overdrachtelijken zin was lit de justice
d. parlementszitting zelf, die door d. koning
wend bijgewoond. Dergelijke zittingen hadden slechts bij plechtige gelegenheden en bij
processen v. aanzienlijke personen plaats.
Sedert d. 15e eeuw kregen zij een geheel
andere, bepaald staatkundige beteekenis en
zelfs 't karakter v. een coup d'etat. Tijdens
d. oude monarchie was 't gebruikelijk alle
verordeningen, door d. koning uitgevaardigd,
a. d. parlementen als hoogste gerechtshoven
mee te deelen om in d. registers te worden
ingeschreven (enregistrement). Onder d. regeeringen v. zwakke vorsten was 't d. parlemen
ten allengs gelukt d. inschrijving to doen
voorkomen als d. afkondiging, zonder welke
d. bevelen niet verbindbaar waren. Ook had-

den zij mede 't recht verkregen (later en
vooral door Lodewijk XIV beperkt) vOOr d.
inschrijving hun bedenkingen (remontrances)
tegen d. voorgestelde bevelen in te brengen.
Gaf d. koning a. deze bedenkingen geen

LIT.

gehoor en bleven d. parlementen d. nachrifving weigeren, dan kwam d. koning zelf in
't parlement, "omringd door een luisterrijken
stoet der voorn. edelen en staatsdienaren en
met veel praalvertoon om d. inschrijving to
Omtrent 't ceremonieel dezer plechtigheid bestaan uitvoerige voorschriften. 'tVoeren v. discussie was dan verboden en d.
stemming geschiedde alleen voor d. vorm.
Ofschoon tot d. verbindbaarheid der verordeningen door 't geheele rijk ook d. inschrijving door d. overige parlementen vereischt,
werd, vindt men bijna uitsluitend v. lits de
justice in 't parlement v. Parijs gewag gemaakt. 't Schijnt, dat na 't houden v. een
lit de justice to Parijs d. andere parlementen geen tegenstand boden. Ook dan, wanneer zij d. inschrijving weigerden, werden
daartoe niet door d. koning, maar door zijn
vertegenwoordiger in d. provincie (lieutenant
du roi, intendant) genoodzaakt. Nadat d. statengeneraal (Etats-Generaux) niet meer werden
bijeengeroepen, waren d. parlementen d. eenige
staatslichamen, die een tijd lang a. d. onbepaalde macht des konings weerstand konden
bieden. Bekend is 't lit de justice v. d. 20en
Mrt 1655, waarin Lodewijk XI V in jachtgewaad verscheen, d. zweep in d: hand. s. Simon,
„Memoires" (uitgeg. 1857) VII. Zie Merlin,
„Repertoire de jurisprudence in voce Lit deJustice, Enregistrement des lois". Meijer, „Institutions Judiciaires III". Warnkonig und
Stein, „FranzOsische Staats- und Rechtsgesch!'
II. Dufey, „Hist. des Parlements".
Liter, aangenomen eenheid voor d. inhoudsmaten v. natte on v. droge waren. Hij.
heeft d. inhoud v. een dM 3. Bij 't tientallig
stelsel v. maten on gewichten, waartoe
liter behoort, zijn tevens benamingen aangenomen, die, verbonden met 't hoofdwoord, d.
onderdeelen on veelvouden uitdrukken. Voor
d. droge waren heeft men d. decaliter, d. hectoliter, d. kiloliter on d. deciliter, voor d. natte
waren d. decaliter, d. hectoliter, d. deciliter en
d. centiliter.
.Litera, of Littera (Lat.) d. letter. Liters
dominicalis, d. Zondagsletter. — Litera scripta
manet, d. geschreven letter blijft (in tegenstelling v. 't gesproken woord, dat vervl iegt). —
't Meervoud literae beteekent brief, bijv. per
Uterus (acc.), per brief, schriftelijk. Literae non
erubescunt, een brief bloost niet, of men schrijft
stouter dan men spreekt. Literae accusatoriae,
aanklachtbrieven; literae credentiales, geloofsbrieven; literae dimissoriales, ontslagbrieven;
literae informatoriae, berichtbrieven, adviezen. — Literarum comparatio, een vergelijkingder handschriften. — Literair, geletterd, wetenschappelijk ; literator, een geletterde of
letterkundige. — Literatnur, d. gezamenlijke

schriftelijke voortbrengselen v. d. geest, letterkunde (zie bij dit laatste woord).
Lith (PIETER ANTONIE VAN DER), een Nederl.
rechtsgeleerde en schrijver over Indische
land- on volkenkunde, gab. 31 Mei 1844 to
Utrecht, waar zijn vader geneesheer-directeur
v. 't krankzinnigengesticht was. Hij studeerde
on promoveerde to Utrecht in d. rechten, deed
daarna 't examen voor Oost-Indisch ambtenaar on word in 1868 benoemd tot hoogl. a.
d. installing voor Indische taal-, land- en volkenkunde to Leiden. 20 Oct. 1877 aanvaardda
hij tevens d. betrekking v. hoogl. in d. rechten
a. d. Leidsche hoogeschool met eon oratie
over „'t Doel en d. methode der wetenschap.
v. 't koloniale recht", terwijl hij in 1886 tot
directeur v. d. zooeven genoemde installing
v. Indische taal-, land-. en volkenk undo be-
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noemd werd. Hij schreef o. a. (met prof.
Spanjaard): „d. Staatsinstellingen v. Nederl.
Indie" (1871)„,Nederl. Oost-Indi8 beschreven
en afgebeeld voor 't Nederl. yolk" (1874—'77;
nieuwe geheel omgewerkte uitgave in 1892 en
vlg. jaren) en „Livre des merveilles de l'Inde.
Texte arabe par P. A. van der Lith. Traduction
francaise par Devic" (1883—'86).
(Li, atooingew. 7). 't Lithium
Lithium
komt in d. natuur slechts in zeer geringe
hoeveelheid voor, is evenwel tamelijk verspreid en wordt in eenige minerale bronnen
en in veel plantenasschen, bijv. in tabaks- en
beetwortelasch, gevonden. Als samengesteld
silicaat komt 't in lepidolieth of lithiumglimmer voor, als phosphaat (met Uzer en mangaan) in triphyllien.
Lithium wordt door middel v. een galvanischen stroom uit 't ehloorlithium afgescheiden en is een week, zilverWit metaal, dat
water reeds bij d. gewone temperatuur ontIeedt. Zijn specif. gew. is 0,59; 't is 't lichtste
v. alle metalen en drijft op petroleum. 't
Smelt bij 180° C. en brandt, a. d. lucht verhit,
met een intensief wit lieht.
d. Zouten v. 't lithium gelijken op die v. 't natrium, doch naderen echter die v. 't magnesium.
Chloorlithium (LiC1) kristalliseert bij gewone temperatuur watervrij in regelmatige
octadders, bij 10° echter met 2 mol. water;
It vervloeit- a. d. lucht.
3/2 H2 0) en
Lithiumphosphaat (PO4 Li3
lithiumcarbonaat (O0 3 Lie ) zijn in water moeilijk oplosbaar en worden daarom uit d. oplossingen v. d. lithiumzouten door natriumphosphaat en natriumcarbonaat neergeslagen. Door
sterke gloeihitte verliest 't carbonaat een
weinig koolzuurgas. d. Lithiumverbindingen
kleuren d. vlam karmozijnrood; 't spectrum
toont een intensief roode lijn.
Lithiumgiimmer, Zie Lepidolieth.
Lithochromie, Zie Steendruk.
Lithographie, Zie Steendruk.
Lithotomie, Zie Steensnijden.
Litolif (HENRI CHARLES), een beroemd
pianist, componist on uitgever, gab. in 1818
to Londen on overl. 6 Aug. 1891 to Colombes
bij Parijs. Reeds op 12-jarigen leeftijd trad hij
in Coventgarden als pianist op. Een onberadon huwelijk veroorzaakte, dat hij London
verliet on zich to Parijs vestigde, doch, onrustig v. aard, toefde hij ook bier niet lang.
Na v. zijn vrouw gescheiden to zijn, trok hij
als kapelmeester n. Warschau hij deed daarna
concertreizen door Duitschland on Nederland
en vestigde zich vervolgens to Brunswijk.
Lichamelijk lijden en toenemende zwaarmoedigheid deden horn kort daarna d. kunst°.
naarsloopbaan vaarwel zeggen. Hij trad ten
tweeden of derden male in 't huwelijk met
d. dochter v. d. muziekhandelaar Meijer on
nam diens zaak, voortaan onder d. naam
„Collection Litolff" zoo algemeen bekend,
over. Als componist is LITOLFF vooral bekend
door zijn ouvertures „Maximilian Robespierre"
on „Les Girondins", door 't oratorium „Ruth
et looz", d. opera's „Die Braut von Kynast",
„Helolse et Abailard" enz., alsmede door tal
v. andere klavierstukken.
Litorale, eon Lat. woord, hustland beteekenende (v. Titus, strand). Zoo noemt men
meer bepaald die kuststreek v. Croatie, welke
v. Fiume of zich zuidelijk over een lengte
v. zes mijlen tot Novi uitstrekt en door d.
golf v. Venetia bespoeld wordt. Op 6 1 /2 vk.
mijlen telt doze landstreek een bevolking v.
00 000 inw. d. Hoofdstad is Fiume.
Litthauen (ook Lithauen en Litaue),) was
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voor d. verdeeling v. Polen een tot dat
koninkrijk behoorend groothertogdom, bestaande uit drie gedeelten: 't eigenitjke Lit.
thauen of, gelijk d. inwoners 't noemden,
Litwa, zijnde d. woiwoodschappen Wilna en
Troki, 't hertogdom Samogiti8, door d. inwoners Schaimaiten of Szamaiti en door d.
Polen Zmuds of Schmudie genoemd, en Litthausch Rusland of die woiwoodschappen,
welke Litthauen in oude tijden op Rusland
had veroverd, t. w. Brzesz-Litewski ('t oude
Polesie), Nowogrodek (Zwart-Rusland), benevens Wit-Rusland of d. woiwoodschappen
Minsk, Mciscelaw, Witebsk, Poolsch-Smolensk,
Polotzk en Poolsch-Liefland. Dit groothertogdom had een oppervl. v. bijna 5000 vk. mijlen
en grensde t. N. en 0. aan Rusland, ten Z.
en W. a. 't eigenlijke Polen. Doch bij d. verdeeling v. Polen is Litthauen tuss. Rusland
en Pruisen zoo verdeeld, dat 't eerste rijk
dat gedeelte bekwam, 'twelk thans d. gouvernementen Wilna, Grodno, Mihilew, Witebsk
en Minsk uitmaakt, to zamen een oppervl. v.
omtrent 4700 vk. mijlen, terwijl Pruisen 't zuidwestelijkste gedeelte kreeg, dat ruim 290 vk.
mijlen groot is en thans 't • oost-Pruisische
regeeringsdistrict Gumbinnen uitmaakt. d.
Inwoners zijn meerendeels d. oude oorspronkelijke Lithauers, een volksstam, waartoe ook
d. Letten, Koeren en Samogitiers behooren
en die tot d. Indo-Germaanschen stam behoort en een bijzonderen tak v. d. SlavischLitthausche taalfamilie vormt. Men telt 1,2
mill. Letten, 0,7 mill. Samogieten (in d. Russ.
gouvernementen Kowno en Soewalki), en 1,1
mill. eigenlijke Litthauers (vooral in d. gouvernementen Kowno en Wilna). d. Laatsten
zijn grootendeels R.-Kath., alleen in 't N. v.
Oost-Pruisen leven ongev. 150 000 Protestantsche Litthauers. Hun taal is zacht, welluidend
en rtjk a. volksliederen, spreekwoorden en
raadsels. Daze volksstammen voerden reeds
vroeg oorlog tegen Rusland, waaraan zij tot
in d. 12e eeuw onderworpen waren geweest.
Hun eerste groothertog was Ringold (1235).
In d. volgende eeuw werd Litthauen onder
d. groothertogen Gedimin on Olgerd bloeiend
en machtig. d. Eerste ontnam in 1320 a. Rusland
geheel Volhynie, Kiovio (Kiew), Sewcrie (Nowgorod Sewersk) en Tschernigow (Czernichovie).
Zijn opvolger Olgerd toog driemalen zegevierend n. Moskou en breidde zijn gebied uit
tot d. Zwarte Zee. Diens zoon Jagello verbond door zijn huwelijk met d. Poolsche
koningin Hedwig in 1386 Polen en Litthauen
zoo nauw met elk., dat, nadat d. Litthauers
't Christendom hadden aangenomen, in 1413
op een Rijksdag to Horodlo d. beide staten
ten aanzien v. ambten on wetten gelijk
werden gesteld en bepaald werd, dat d. Lit-

thauers hun grootvorst v. d. Poolschen koning
zouden ontvangen en, ingeval d. laatste zopder
kinderen of agnaten overl., een nieuwe Poolsche koning niet zonder bewilliging der Litth auers zou verkozen worden. Onder Sigismund
Augustus hielden in 1569 Polen en Litthauers
to Lublin een rijksdag, waarop beide landen
geheel werden vereenigd, en daze vereeniging
hield stand tot a. d. eerste verdeeling v. Polen.
't Klimaat is in Litthauen gezond, d. lucht
zuiver, 't land met vele moerassen en hoiden
doorsneden. d. Voorn. rivieren zijn d. Duna,
d. .Dnjepr, d. Niemen en d. Boeg. d. Ontoegankelijke bosschen, die men er in rnenigte
vindt, strekken ten verblijve a. elanden, boron,
wolven, oerossen, Wilde zwijnen enz. Landbouw, veeteelt en jacht maken d. voornaamste
bestaansmiddelen der bewoners uit.

LIT.

107

Littleborough, een stad in 't Engelsche
graafsch. Lancashire, a. d. Roch, boven Rochdale en a. d. spoor weg Manchester-Burnley;
't heeft een schilderachtige ligging a. d. voet
v. Blackstone Edge (in 't midden v. d. Penninische keten), bezit vele fabrieken en telt
10 880 inw.
Little-Rock, d. hoofdstad v. d. Amerikaanschen bondstaat Arkansas, met 13 150 inw.,
ligt op een vooruitstekende rots a. d. rechteroever v. d. Arkansas, die bier voor groote
stoombooten bevaarbaar wordt. d. Regelmatig
gebouwde stad, eerst in 1820 aangelegd, heeft
een statenhuis, is d. zetel v. een Kath. bisschop en drijft een niet onbelangrijken handel.
Littooien of Lithoijen, een gemeente in
d. Nederl. prov. Noord-Brabant, t. Z. v. d.
Maas en t. W. v. Megen en Ravestein, met
700 voor 't grootste deel R.-Kath. inw.
Littre
(MA.XIMILIEN PAUL EMILE),
een
Fransch wijsgeer er. letterkundige, geb. 1 Febr .
1801 to Parijs en overl. 2 Juni 1881 ald. Hij
rnaakte zich bovenal verdienstelijk door zijn
„Dictionnaire de la langue francaise" (1863
en vlg.) en zijn ,Histoire de la litterature francaise" (1862)• Voorts gaf hij een Fransche
vertaling v. al d. werken v. Hippocrates (10
dln, 1839—'61), alsmede v. d. Natuurl: historie
v. Plinius. Ook leverde hij een „Dictionnaire
de medicine" (1886). In 1871 ward hij lid der
Fransche Academie en tevens professor in d.
geschiedenis en aardrijkskunde a. d. Polytechnische school to Parijs Vier jaar later zag
hij zich voor levenslang tot lid v. d. Senaat
benoemd, terwijl hij reeds vroeger lid der
Nationale vergadering was geweest.
Littrow (JOSEPH JOHANN VON). Deze voortreffelijke sterrenkundige ward to BischofTeinitz in Bohomen gab. op denzelfden dag,
waarop Herschel d. planeet Uranus ontdekte,
13 Mrt 1781. In zijn jeugd oefende. hij zich a. d.
hoogeschool to Praag achtereenvolgens in d.
rechtsgeleerdheid, geneesk undo en godgeleerdheid, zonder zich nog een bepaalde levensbestemming to kiezen, doch, in 1803 gouverneur v. twee Siberische.edellieden geworden,
legde hij zich, genoegzaam zonder onderwijs,
met zoodanig gevolg op d. wis- on sterrenkunde toe, dat hij vier jaren later in d. laatstgenoemde wetenschap 't hoogleeraarsambt to
Krakau verkreeg. Ten gevolge der staatsgebeurtenissen v. dien tijd vertrok hij in 1810
in gelijke betrekking n. Kasan, waar hij d.
sterrenwacht stichtte. Om redenen v. gezondheid nam hij in 1816 d. aanstelling tot modedirecteur der sterrenwacht to Ofen aan, walk
ambt hij drie jaren later met dat v. directeur
der sterrenwacht to Weenen verwisselde. Hij
gat made onderwijs in d. sterrenkunde door
openbare voorlezingen, die ook wegens zijn
uitmtntende voordracht met groote toejuiching werden aangehoord, en gaf door zijn
optische onderzoekingen aanleiding tot 't
stichten der wereldberoemde fabriek v. optische instrumenten v. PlOssel to Weenen. d.
Keizer verhief hem in 1837 in d. adelstand.
Hij overl. 30 Nov. 1840. Zijn hoofdwerk is:
„Theoretische und praktische Astronomic,"
' (Weenen 1822—'26, 3 dln). Zijn in vele opzichten hoogst verdienstelijke populaire astronomie, getiteld „Die Wunder des Himmels"
(Weenen 1834), is in 't Nederl. vertaald door
Hondeyker onder d. titel „Het uitspansel en
deszelfs werelden", ook als eerste deel eener
nieuwe uitgave v. 't oorspronkelijk door Sommer geschreven „Tafereel v. 't heelal" (Amst.
1845); zijn verhandeling over d. kometen.
tegen d. vrees, welke d. Coen aanstaande na
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dering v. die v. Biala in 1832 inboezemde
(verg. 't art. Kometen), onder d. titel „Ueber
den geftirchtsten Kometen u. s. w." to Weenen in 1832 uitgegeven, is door d. hoogl. Kaiser in onze taal overgebracht onder d. titel
Beschouwing v. d. kometen" enz. (Amst.
1833). Hij schreef ook een „Gesammte Mathematik" (Weenen 1832) on over onderschetdene
gedeelten der wis- en natuurkundige wetenschappen, een stuk over d. „HOhenrnessungen
durch Barometer" (Weenen 1823), een „Analytische Geometrie" (Weenen 1823), „Elements
der Algebra und Geometrie" (Weenen 1827),
„Dioptrik" (Weenen 1830), „Chorographie"
(Weenen 1833), vert. door Lobatto ('s-Gravenhage on Amst. 1842) en „Gnomonik" (Weenen
1838). Over d. toepassing der wiskunde bij
levensverzekeringen on lijfrenten schreef hij
twee zeer belangrijke verhandelingen, „Anleitung zur Berechnung der Leibrenten und
Wittwenpensionen" (Weenen 1829) on „Ueber
Lebensversicherungen" (Weenen 1832).
Zijn levensbeschrijving is geplaatst voor
eenige zijner letterkundige opstellen, onder
d. titel ,Vermischte Schriften" na zjjn dood
uitgegeven (Stuttgart 1846).
Littrow (KARL LUDWIG), Z0011 V. d. voorgaande, gab. 18 Juli 1811 to Kasan, volgde in
1842 zijn vader op als directeur v. d. sterrenwacht to Weenen on overl. 16 Nov. 1877 to
Venetia. Hij .nam v. 1862—'65 deel a. d. door
BAYER ontworpen Europeesch9 graadmeting,
gaf een nieuwe methods ter bepaling v. d.
lengte op zee en bewerkte met WEISZ d.
meteorologische waarnemingen, a. d. sterrenwacht to Weenen sedert 1755 gedaan.
Liturgie (v. 't Grieksche 2Etroveyfa, d. i.
bekleeding eener openbare bediening) is d.
leiddraad, waarnaar d. openbare godsdienstoefeningen en d. waarneming der plechtigheden, die daarbij plaats hebben, geregeld
worden. Reeds in d. eerste christelijke gemeenten ontstond daarin een zekere regelmatigheid, ten gevolge v. d. omstandigheid, dat
d. eerste Christenen gewoon waren a. d. Joodsche synagogendienst. Wij vinden daarvan d.
sporen reeds in 't N. T. (Hand. XIII : 44, Eph.
V :19, 1 Cor. XIV : 26, enz.) on Justinus Martyr
beschrijft nauwkeurig d. inrichting der godsdienstoefeningen in zijn tijd („Apolog.", L. I).
Nadat d. christelijke godsdienst ten .tijde v.
Constantijn d. Groote tot 't uiterlijke aanzien
v. d. godsdienst v. d. Romeinschen staat was
geklommen, namen d. uitwendige liturgische
voorschriften zeer toe, vooral in d. westersche kerk door d. invloed v. gregorius d.
Groote. In d. Westersche kerk gaven d.
pausen, vooral in on na d. 6e eeuw, onderscheidene voorgeschreven liturgiCn onder d.
naam „Sacramentaria", van welke dat v. Leo I
't oudste is. Voor d. kennis v. d. liturgie
der Westersche of Roomsche kerk verwijzen
wij naar Hittorp, „De divinis Catholicae
ecclesiae officiis" (1568); Pamelius, „Liturgica
Latinorum" (1671) ; Mabillon, „Antiqui libri
rituales S. Romanae ecclesiae" (1748); Carus,
,Responsorialia etc. Romanae ecclesiae" (1686);
Muratori, „Liturgia Romana" (1748). Een bibliographische Qpgave vindt men ervan bij
Walch, „Bibl. Theol.", D1 III. d. Grieksche
of Oostersche kerk volgde, behalve d. liturgie v. Basilius d. Groote, ook veal die v.
Chrysostomus, welke er nog in gebruik is.
Zie deswegen Leo Allatius, „De libris ecclesiasticis Graecorum" (1645); Habert, „Liber
pontificalis ecclesiae Graecae" (1643); Goar,
„Rituals Graecorum" (1647); Renaudotius, „Liturgiarum orientalium collectio" (1716, 2 din);
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Albani, „Menologium Graecorum" (1727, 8 dln).
Meer algemeen, d. Oostersche en Westersche
kerken beide betreffende: Asseman, Codex
liturgicus ecclesiae universae" (1749); Grancolasius, „Vanden sacramentaire de l'Oglise"
(1699) Zaccaria, „Bibliotheca ritualis utriusque
ecclesiae orientalis et occidentalis" (1776—'81,
3 din).
't Protestantism° was er op uit d. evangelische kerk zooveel mogelijk tot d. oorspronkelijke eenvoudigheid terug to brengen,
maar Zwingli, en vooral Calvijn, gingen to
ver in 't verwerpen v. alle vormen bij d.
openbaren godsdienst en d. invloed v. d.
laatste in d. Hervormde kerk heeft (met
name in d. Nederlandsche) lang bij v. tegen
d. orgels gestreden en tot in onzen tijd
ongunstig op 't kerkgezang gewerkt. d. Luthersche kerken, vooral in Duitschland, behielden meer v. 't liturgische element (Zie
Hi111°11, „Wesen and Beruf des Ev. Chr. Geistlichen", deel II, waar men een rijke literatuur
over dit onderwerp aantreft). 't Allermeest
bleef 't liturgisch element behouden in d. Episcopal' Engelsche kerk (Zie Broes, „d. Engelsche
kerk", Delft 1825, 2 dln). 't Is hersteld bij d.
vereeniging der verschill. Protestantsche kerkgenootschappen in Pruisen tot een Evangelische kerk, met een zoogenoemde Agende, een
voorgeschreven liturgie behelzende.
Eerst in d. 19e eeuw is d. theorie der liturgie tot een wetenschap gestegen onder d.
naam liturgiek. Daze heeft drie hoofdbestanddeelen, een dogmatisch, een historisch
en een practisch. 't Eerste onderzoekt 't wezen
on d. aard v. d. openbaren eeredienst in d.
christelijke gemeente in 't algemeen; 't tweede
neemt in oogenschouw, hoe in vroeger en
later tijd, in verschill. landen en bij verschill.
volken 't liturgisch gedeelte der openbare
godsdienstoefening, ook onder d. invloed v.
verschill. beschouwing des christendoms zelf,
is opgevat en toegepast; ,'t derde eindelijk
past d. algemeene beginselen toe. (Een wetenschappelijke voorstelling dier beginselen en
haar toepassing in d. Protestantsche, met
name d. Nederl. Hervormde, kerk geeft prof.
Muurling in „Practische godgeleerdheid", Groningen, 1851, volg. Verg. ook De Ruever Groneman, „Het wezen v. 't liturgische bestanddeel in.d. Chr. eerdienst", Utrecht 1852).
Litzau (JOHANNES BAREND), een beroemd
Nederl. toonkunstenaar en organist, gab. 9 Sept.
1822 to Rotterdam, waar hij zijn eerste onderricht ontving v. J. B. Bremer en J. B. Tours.
Reeds als kinaap verwierf zijn pianospel veel
bijval en trad hij met goad gevolg op menig
concert in zijn geboorteplaats op. Niet alleen
practisch, maar ook theoretisch beoefende
LITZAU d. muziek, dank zij d. letterkundige
opvoeding, hem in 't ouderlijke huis ten deel
gevallen (zijn vader was letterkundige v. beroep). Vooral bestudeerde hij al vroeg d. har
rnonieleer en 't contrapunt, terwijl hij tevens
groote vorderingen maakte in d. geschiedenis
der muziek. Op zijn 20e jaar organist bij d.
Evang. Presb. gemeente to Rotterdam geworden, zag hij zich in 1855 als zoodanig bij
d. Evang. Luthersche gemeente aldaar benoemd en hij vervulde daze betrekking met d.
grootste toewijding tot 1890, toen hij haar
nederlegde. Als muziekleeraar (voor piano,
orgel en theorie) en componist is d. ijverige man
nog werkzaam en groot is 't aantal musici, die
a. hero hun opleiding to danken hebben. Als
componist bepaalde LITZAU zich hoofdzakelijk
tot orgeiwerken, die bijna zonder onderscheid
v. grondige opvatting en strenge studie ge-
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tuigen. Wi3 noemen hiervan zijn „Vier koraalboeken", zijn „Praeludium en Fuga", ztjn.
„Priesterkoor", zijn „Variaties op een morgenlied", zijn „Inleiding on variaties op een avondlied", „32 gemakkelUke praeludiums", „16 korte
praeludiums", „Einleitung, Fuge and Variationen fiber: Christ ist erstanden", „12 koraalwerken en lichte stukken voor orgel", „Sonata
A-mol voor orgel" „Fantasie in Variationenform fiber die Mefodie des Hildebrandliedes"
en „Sonate (E-dur) Mr die Orgel".
Livadia, een geliefd zomerverblijf v. d.
Russischen r eizer en d. Russische grooten, a.
d. zuidelijken oever v. 't schiereiland d. Krim,
6 KM. t. Z.-Z.-W.. v. Jalta, in een bekoorlijke
streek, met prachtige paleizen, tuinen, parken
en wijnbergen.
Livadia, zoo
.
genoemd naar d. stad Livadia
of Lebadea
't oude Boeotie, a. d. voet v.
d. Helicon, is 't middendeel v. 't hedendaagsche koninkrijk Griekenland. 't Bevat in

hoofdzaak 't aloude Hellas on wordt begrensd
t. N. door Thessalia en Epirus, t. 0. door d.
AegeIsche zee, t. Z. door d. golf v. Corinth°
on Aegina en t. W. door d. Ionische zee.
Liverpool,
eon stad in 't. Engelsche
graafs. Lancaster, met 517 950 inw., ligt op
2 3 64' W.-L. v. Greenw. en 53. 23' N.-Br. a. d.
zachtglooiende helling v. een zandsteenheuvel
en a. d. rechteroever v. d. hier 700 M. breede
on bevaarbare Mersey, die zich boven d. stad
in bochten verbreedt en nabij Liverpool in
d. Iersche zee uitmondt. 't Midden der stad heeft
vooral breede hoofdstraten, die met prachtige
openbare gebouwen on fraaie particuliere
huizen bezet zijn, maar ook vele nauwe,
morsige zijstraatjes, waarin ellende huist.
't Beruchtst zijn d. Courts, d. kleine, naar
alle vier zijden toegebouwde cul-de-sac, met
dikwijls overwelfde toegangen. Circa 20 000
armen moeten zich in Liverpool met kelders
voor woningen behelpen. 't Belangrijkste
openbare plain is d. in 't midden der stad
gelegen Lune Hill; hierop staat 't fraaiste
openbare gebouw v. Liverpool, d. s.-Georgehal, een zaal voor concerten, vergaderingen,
gerechtszittingen enz., in d. vorm v. een Griekschen tempel gebouwd. 't Plain versieren nog
d. beeldzuilen v. Stephenson, prins Albert,
koningin Victoria en een 41 M. hooge Nelsonzuil. De v. dit plain uitgaande hoofdstraat,
Dale Street, voert naar 't stedelijk ambt (met
een toren v. 61 M. hoogte), naar 't stadhuis
(met een Korinthische zuilenhal on een 32 M.
hoogen koepel) en d. daarachter staande beurs,
in Renaissance-stijl gebouwd. Aan 't zuideinde v. d. Castle-Street, een andere hoofdstraat, staat 't belastinggebouw, dat een 142
M. lange facade en een v. verre zichtbaren
koepel heeft. Van d. 150 kerken is er geen
v. bijzonder belang, 't meest opmerkenswaardige kerkhof is dat v. s. James. d. Voorsteden v. Liverpool hebben vriendelijke landhuizen, goad onderhouden tuinen en parken.
Door d. hoogen zin v. d. Liverpoolsche kooplieden voor kunst on wetenschap heeft d.
stad vele verzamelingen on wetenschappelijke
instellingen. 't Brown-Instituut, een grootsch
gebouw in d. nabijheid v. d. s.-George-hal,
heeft een rijk natuurkundig museum on een
bibliotheek, d. Fine Arts Gallery, een kunstverzameling, d. door Roscoe gestichte Royal
Institution, een kunstschool met schilderijenverzameling. Er zijn drie theaters, vele muziekzalen, een botanischen on een zoologischen
tuin on een sterrenwacht. Van d. hoogere
inrichtingen v. onderwijs noemen we 't in
1882 geopende University College, 't Liverpool
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College, Liverpool Institute en Crosby College,
twee medische scholen, een Kath. seminarie
en een door d. liberalen gesticht Mechanics
Institute. d. Gezondheidstoestand v. Liverpool
is door d. aanleg v. een verbeterd rioolstelsel
en v. parken, door 't bouwen v. arbeiderswoningen en door een nieuwe waterleiding
wel verbeterd, maar laat nog steeds veel te
wenschen over (v. d. 1000 kinderen, die geb.
worden, bereiken slechts 540 't 5e levensjaar).
Liverpool's grootste belangrijkheid ligt in d.
handel en in d. reederij. d. Dokken strekken
zich op d. rechter oever v. ci. rivier over een
lengte v. 7 KM. uit, maar hebben zich ook
nog op d. linker oever uitgebreid, waar d.
stad Birkenhead ligt, die sedert 1884 met
Liverpool door een tunnel onder d. Mersey
verbonden is. Liverpool heeft 29 dokken, die
een watervlakte v. 274 HA. omvatten en
menigvuldig door groote pakhuizen omgeven
zijn, vele drijvende landingskaaien, benevens
talrijke kalfaterdokken ter herstelling v. zeeschepen. In 1886 liepen 16 744 zeeschepen v.
7 566 234 ton binnen en in 't zelfde jaar had
Liverpool 2470 zeeschepen met 1 864 387 ton
inhoud. d. Naar 't buitenland vervoerde Britsche producten hadden in 1886 een waarde
v. 86 millioen p. st. (waaronder katoenwaren
voor 42 mill., wollen waren, metalen, machines, linnen, aardewerk waren e. a.), d. v.
't buitenland ingevoerde waren bereikten een
waarde v. 88,9 millioen p. st. (waaronder 14
millioen centen. katoen, 73 millioen pond wol,
42 millioen pond tabak, verder ruwe ztjde,
petroleum, graan, ham, spek, spiritualien on
wijn). In d. handelsbeweging staat alleen
Londen boven Liverpool, dat echter betrekkelijk een belangrijker haven v. uitvoer kan
genoemd worden voor d. vele producten, die
uit d. industrieele districten v. Engeland naar
andere werelddeelen verzonden worden, en
tevens een belangrijke invoerhaven voor d.
producten, die uit d. Vereenigde Staten v.
Noord-Amerika naar Europa gaan. Door spoorwegen on kanalen is d. stad met alle deelen
v. Engeland verbonden, terwijl vele stoomvaartrnaatschappijen v. Liverpool uit een
geregeld verkeer met Amerika onderhouden
(Cunard-, Inman-, Allan-, White Star- on
Pacificlijnen).• Liverpool is ook. Engelands belangrijkste plaats voor 't vertrek v. landverhuizers. 't Bezit verder talrijke industrieele
inrichtingen, zeer belangrijke scheepstimmerwerven (ook voor ijzeren schepen), machinenfabrieken, ijzergieterijen, touwslagertjen, suikerraffinaderijen enz. Liverpool is verdeeld in
16 districten, waarvan ieder een alderman en
3 radon kiest, die met d. burgemeester (mayor)
a. 't hoofd v. d. stadsoverheid staan. 't Is
41. zetel v. een Anglicaanschon en v. een
Kath. bisschop (12,8 pct v. d. bewoners v.
Liverpool zijn Kath.). — Liverpool was reeds
in d. 12e eeuw een vrij vlek met een koopmansgild, bezat echter onder koningin Elizabeth in 1561 slechts 12 schepen (met 223 ton)
en opende in 1710 't eerste dok. Toen d. Liverpoolsche kooplieden in 't begin der 18e eeuw
zich v: d. slavenhandel in West-Indi6 meester
maakten (in een tijdsverloop v. 11 jaar moeten
zij 304 000 slaven daarheen vervoerd hebben)
en daarbij een omvangrijken smokkelhandel
in Engelsche waren n. Amerika dreven, verhief zich d. rijkdom en belangrijkheid der
stad v. jaar tot jaar. Ook d. bloei v. d. groote
nijverheidsplaatsen in 't N. v. Engeland moest
voor d. ontwikkeling v. Liverpool v. grooten
invloed zijn. Vandaar die snelle aanwas in
bevolking: tegen 70 000 inw. in 1800 een half
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millioen in 1870 en 600 000 thans. Bekend•is
d. verkorte schrijfwijze L'pool voor Liverpool.
Livia Drusilla was d. gemalin v. d.
Rom. keizer Augustus, nadat zij zich v. haar
vorigen echtgenoot, Tiberius Claudius Nero
(bij wien zij 2 zonen had, Drusus en Tiberius),
had laten scheiden. Weinig vorstinnen hebben
zulk een onbepaalde macht op d. wil harer
echtgenooten uitgeoefend als daze trotsche
on heerschzuchtige vrouw, die, onder d. schijn
v. liefde voor Augustus en v. belangstelling
in d. staat, 't gevaarlijke plan verborg, haar
eigen macht to vestigen en haar zoon Tiberius
tot d. keizerltiken troop to verheffen. Op haar
aanstoken werden alle mannelijke bloedverwanton v. Augustus uit d. weg geruimd en
moest zelfs zijn eenige dochter Julia haar
laatste levensjaren in ballingschap doorbrengen. Augustus, thans v. alle rechtstreeksche
erfgenamen v. d. troon beroofd, willigde nu haar
bade ten gunste v. Tiberius in, a. wien, toen
haar gemaal op 't sterf bed lag, bode op bode
gezonden ward, om hem uit 's keizers handen
d. regeering to doen ontvangen. Zelfs heeft
men alle reden, om to vermoeden, dat d.
keizer zelf ten laatste 't slachtoffer zijner
heerschzuchtige gemalin geworden is, uit
vrees dat hij zich nog to voren met zijn
klemzoon Agrippa verzoenen mocht. Bij d.
uitersten wil des keizers ward LIVIA tot zijn
eerste erfgenaam verklaard, in 't geslacht der
Juliussen opgenomen en met d. naam Augusta
vereerd; ook ward zij tot opperpriesteres in
d. tempel v. d. nieuw vergoden Augustus
verkozen.
Tiberius gedroeg zich na zijne verheffing
zeer ondankbaar tegen zijn moeder, a. wie
hij niet wilde, dat d. senaat eenig eerbewijs
betoonen zou, ofschoon hij haar voor 't uiterNice alle achting bewees. Toen hij Rome verliet,
om op 't eiland Caprea ongehinderd zijn lusten
to kunnen botvieren, geraakte hij met haar in
hevigen twist, waarin hij haar zijn weinige
achting maar al to duidelijk gevoelen deed. In
haar laatste ziekte kwam Tiberius niet btj
haar; zelfs wilde hij haar na haar dood niet
zien, terwijl hij verbood, haar aandenken to vereeren. LIVIA, schoon een onbepaalde heerschzucht bezittende, welke Tiberius waarschijnlijk
tot dit gedrag aanleiding gaf, gedroeg zich
echter zoodanig, dat d. geoefendste menschenkenner in zijn oordeel over haar licht kon
mistasten. Zij bezat al d. eigenschappen v.
een schrandere en verstandige vrouw en wist
ernst en waardigheid zOO wel met boert en
gemeenzaamheid to paren, dat zij bijna ieder
achting en liefde inboezemde. LIVIA stierf in
't jaar 29 n. Chr., in 't 87ste haars levens.
Livingstone (DAVID), een der verdienstelijkste on beroemdste Afrikareizigers v. d.
nieuweren tijd, geb. 19 Mrt 1813 to Blantyre,
bij Glasgow. Zijn ouders waren onbemiddeld
en deden DAVID reeds op 10-jarigen leefttjd
op een katoenfabriek to Blantyre, waar hij
14 jaar bleef, in welken tijd hij zijn grooten
dorst naar kennis door lezen en 't bezoeken
v. een avondschool bevredigde. Meer on maar
ontwaakte inmiddels bij hem d. lust, zijn
leven a. d. verbreiding v. 't evangelie to
wijden, on hij begat' zich n. London, om daar
zijne studi6n in d. medicijnen on godgeleerdheid, die hij reeds in-Glasgow was begonnen,
te voltooien. Na in 1838 tot licentiaat in d.
geneeskunde bevorderd to zijn, kon LIVINGals zendeling zijn reislust gaan beSTONE
vredigen. Gaarne had hij in China werkzaam
willen zijn, maar, toen d. oorlog, tuss. dat
land on Engeland uitgebroken, dit verhinderde,
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sloot hij zich bjj d. velen aan, die d. verdienstelijken evangelieverbreider Robert Moffat
n. Afrika volgden, en hij ging 20 Nov. 1840
onder zeil. Na 9 jaren als zendeling en meestal
in Tsjokoeane, d. hoofdstad v, d. Bakoeenstam,
en in d. door hem gestichte stations Mabotsa
en Kolobeng geleefd to hebben, ondernam hij
1 Juni 1849 zijn eersten tocht naar 't binnenland, waarmee hij d. rij zijner beroemde ontdekkingsreizen opende, waardoor LIVINGSTONE
't grootste deel v. Zuid-Afrika's binnenland
voor d. wetenschap ontsluierd heeft. 1 Aug.
1849 ontdekte hij met Oswell en Murray
't Ngami-meer en op een tweede reis, Juni
1851, d. Liarnbye of boven-Zambesi en v.
1854—'56 doorkruiste hij 't geheele Afrikaansche binnenland, v. Loando (a. d. westkust)
tot Quelimane (a. d. oostkust), bij welke gelegenheid hij in Nov. 1855 d. Victoriavallen v. d.
Zambesi ontdekte. Van Quelimane keerde LIVINGSTONE over Mauritius en Egypte n. Engeland terug, waar hij met geestdrift begroet
werd en vele blijken v. waardeering ontving.
Deze eerste reis (1852—'56) beschreef hij in
„Missionary Travels" (Londen 1857, nieuwe
uitgave 1875), dat algemeen d. grootste belang=
stelling wekte. Weldra werd hij door d. Engelsche regeering a. 't hoofd v. een expeditie
gesteld, die d. Zambesi en hare zijrivieren
nader zou onderzoeken. Met zijn broeder
CHARLES LIVINGSTONE (Engelsch
consul op
Fernando Po, overt. Nov. 1873) ondernam hij
in Mrt 1&58 deze tweede reis, waarop hij in
1859 't Schirwa- en Nyassameer ontdekte, na
d. Zambesi met een opzettelijk voor hem gebouwde stoomboot opgevaren te zijn; doch
hij vond, dat noel' deze, noch hare zijrivieren
voor groote zeeschepen bevaarbaar zijn. Na
op velerlei wijs teleurgesteld te zijn door d.
tegenwerking v. d. Portugeesche overheden,
door d. afschuwelijken slavenhandel, die zijn
ontdekkingen voor zich v. nut trachtte te maken, en door andere zaken, keerde LIVINGSTONE
in 1864 n. Engeland terug en gat hij met zijn
broeder Charles 't boek „Narrative of an expedition to the Zambesi" (Londen,1865) uit. Maar
d. zucht naar ontdekkingen liet hem geen rust.
Tot Britsch consul voor binnen-Afrika benoemd, ging hij in 1866 n. Zanzibar en vandaar
d. Rofuma op n. 't Nyassameer; hij kwam in
1867 tot 't land der Cambese en ontdekte d.
Loealabarivier en in 1868 't Bangweolomeer.
Intusschen had zich 't bericht v. zijn dood verbreid, wat echter gelukkig valsch bleek te zijn,
en 't mocht Stanley (zie dat art.) gelukken hem
28 Oct. 1871 te Oedsjidsji, a. 't Tanganjika-meer,
te vinden. Met Stanley onderzocht LIVINGSTONE
daarop 't noordelijk deel v. 't Tanganjika-meer
om hem daarop oostwaarts tot Unjanjembe
te vergezellen, waar hij v. 18 Febr. — 24 Aug.
1872 bleef. Hierop ondernam hij een nieuwe
reis naar 't land der Cambese, maar hij overt.
reeds 1 Mei 1873 in d. nabijheid v. 't dorp
Chitambo, in Ilala. Zijn trouwe dienaren balsemden 't ltik huns meesters en brachten
't naar d. kust, vanwaar 't n. Engeland overgebracht werd, om in d. Westminster-abdij
te worden bijgezet. Op zijn grafzerk plaatste
men 't volgend opschritt: „Door getrouwe
handen over land en zee gedragen, rust bier
DAVID LIVINGSTONE, d. menschlievende reiziger. Geb. 19 Mrt 1813, overt. 1 Mei 1873.
Dertig jaren was zijn leven en -zijn onvermoeide kracht gewijd a. d. verkondiging v.
't Evangelie onder d. inboorlingen, a. d.
navorsching v. onbekende streken, a. d. afschaffing v. d. afschuweltIken slavenhandel
in 't binnenland v. Afrika".

reisjournalen sedert 1866 zUn
uitgegeven door Hor. Waller (2 dln, Londen
1874). Zijn leven beschreven Andree (2e dr.,.
Leipzig 1869), Roberts (Londen 1874), Stanley
(1872), Barth (3e dr., Leipzig 1881) en Blaikie(bonden 1880).
(Trrus), een Rom.
.Livius Patavinus
geschiedschrijver, 58 v. Chr. te Padua geb. en
aldaar 17 n. Chr. overt. Hij verwierf zich
grooten room door zijn Romeinsche geschiedenis, waaraan hij meer dan 20 jaar gewerkt
heeft. Deze loopt v. d. komst v. Aeneas in
Itali6 tot 't jaar 744 v. Rome en bestaat
eigenlijk uit 140 of 142 boeken, waarvan echter alleen d. 10 eerste boeken en naderhand
nog 't 21e tot 't 45e (of d. eerste, derde en
vierdt decade, met d. helft der vijfde) tot. ons
gekomen zijn. In d. eerste 10 boeken loopt d.
geschiedenis tot 't jaar 460 v. Rome; terwiji
't 21e tot 't 45e over d. tweeden Punischen
oorlog, d. i. over 't tijdvak v. 536 tot 586, hanLIVINGSTONE'S

delen. Waarschijnlijk werd 't geheele werk
wegens zijn uitgebreidheid in stukken uitgeschreven en door d. afschrijvers in decaden
verdeeld, en vandaar dan ook, • dat eenige
boeken daarvan zijn verloren geraakt. In
latere jaren heeft men opnieuw eenige gedeelten v. dit werk ontdekt, nl. d. 5 laatst e
boeken (in 1531, in een handschrift der bibliotheek v. 't klooster Lorsch bij Worms), een
stuk v. 't 33e boek (uit een handschrift v.
Bamberg) en een v. 't 91e (uit een Vaticaansch
manuscript). Van 't geheele werk bezitten wij
een opgave v. d. inhoud, welke men deels
a. LIVIUS zelf, deels a. Florus toeschrijft.
Johann Freinsheim heeft in 1640 en vlg. jaren
uit andere schrijvers een uitmuntend aanhangsel op LIVIUS geleverd en tevens een
voortreffelijke uitgave v. dezen schrijver bezorgd. d. „Editio Hier. Frobenii" (Bazel 1535)
is een zeldzame en prachtige uitgave v.
zeer belangrijk, omdat zij d 5 laatste
boeken, v. 40-45, uit 't eenige, bij d. keizerlijke boekerij te Weenen berustend handschrift
geleverd heeft en daardoor een bron v. alle
volgende uitgaven geworden is. Verder behooren tot d. beste uitgaven v. mvius die v.
Gronovius (3 dln, Leiden 1645), v. Drakenborch
(7 dln, Leiden 1738—'46), v. Weissenborn (1850),
v. Hertz (1857) enz.
Livius Andronicus,
een der oudste
Romeinsche schrijvers, waarschijnitjk een geb.
Griek, geboortig v. Tarente. Hij leefde in 't
midden der 3e eeuw v. Chr. en schreef, behalve een vertaling der Odyssea v. Homerus,
een menigte treurspelen, waarvan slechts
eenige fragmenten tot ons gekomen zijn. Behalve Bothe in 't 5e deel der „Poeta° Scenic!
Latini" (Halberstadt 1825) heeft Duntzer die
fragmenten in 1835 afzonderlijk uitgeg.
Livorno (Fr. Livourne, Eng. Leghorn), d.
hoofdstad v. een geltjknamige Italiaansche
prov., ligt a. d. Middellnndsche zee, in een
vroeger moerassige, door kanalen drooggelegde streek; 't is een station a. d. spoorw.
Florence-Livorno-Rome en telt als gemeente
103 000 inw. (waarvan ongeveer Joden). d.
Stad heeft grootendeels een modern karakter,
d. schoonste straat met d. grootste winkels
is d. Via Vittorio Emmanuel©, die d. oudere
stad dwars doorsnlidt. Van d. talrijke pleinen
is 't schoonste d. Piazza d'Armi; v. d. bouwwerken noemen we: d. dom, 't voormalig
hertogelijk paleis, 't stadhuis, d. beurs en,
't Paleis Larderel (met schilderijenverzamoling). Livorno is d. zetel v. een prefect, v. een
bisschop, v. een rechtbank, v. een generaalcommando, v. een handels- en industriekamer.
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't 'Bezit een bisschoppelijk seminarle, een lyceum, een gymnasium, een instituut voor d.
handelsmarine, een technische school on een
rabbtjnen-school. d. Haven bestaat uit 't binnenste bassin, door d. Medici's gebouwd, dat
door een dam begrensd wordt, en uit een in 1854
bUgebouwde buiten haven, die door een golfbreker met twee vuurtorens beschermd wordt.
In 1885 bedroeg 't scheepsverkeer 7157 vaartuigen met 2 541 468 ton. Livorno werd in
dit opzicht dan ook alleen door Napels en
Genua overtroffen. d. Waarde v. uitvoer bedroeg in 1886 42 millioen lire, die v. invoer
72 millioen lire. Uitgevoerd worden olijfolie,
wijn, hennep, zijde, marmer, ijzererts, boraxzuur, confituren, huiden en stroohoeden; ingevoerd worden: spiritus, suiker, verf hout,
machines, graan, meel, geweven goederen enz.
Livorno is 't middelpunt v. een belangrijken
expeditiehandel tuss. Italie en d. Levant. d.
Industrie bepaalt zich tot scheepsbouw, vervaardiging v. luxe-artikelen uit koralen, albast,
stroohoeden enz.
14 Mrt 1653 leverde d. Nederl. commandeur
Jan v. Galen voor d. haven v. Livorno. die
hij maanden lang bezet gehouden had, een
zeegevecht tegen d. Engelschen, onder Bodley
en Appleton, waarin hij een luisterrijke overwinning behaalde, doch zelf gekwetst werd
on ten gevolge daarvan 23 Mrt to Livorno ten
huize v. Pieter van der Straaten over':
Livre, d. i. eigenl. pond, een naam v. een
vroegere rekenmunt of denkbeeldige munt
der Franschen, evenals d. mina on 't talent
bij d. Grieken en d. sestertius bij d. Romeinen.
Er zijn somtijds wel eons bij d. Franschen
wezenlijke munten geweest, die juist een
livre of 20 sols (sou), ieder v. 12 deniers,
waard waren, zooals d. Francs d'or v. d.
koningen Jan en Karel V on d. zilveren Franken v. Hendrik III. Van af d. tijd v. Karel d.
Groote tot d. omwenteling v. 1789, d. i. godurende ruim 900 jaren, is een livre altijd
20 sols en d. sot 12 deniers waard geweest.
d. Sol, ter waarde v. 12 deniers, was reeds
in gebruik onder d. laatste koningen v. d.
eersten stam en 't was onder Karel d. Groote,
dat men zich begon to bedienen v. d. livre
als rekenmunt, welke 20 dezer sols, elk v.
12 deniers, waard was. Om dit to begrijpen
moet men wogen, dat men zich ten tijde v.
d. koningen der beide eerste stammen om
goud en zilver to wogen bediende v. 't Romeinsche pond, dat 12 onsen woog. Pepijn
beval in 't begin- zijner regeering, dat men
22 sols uit zoo'n pond zilver zou slaan. Toen
dit metaal, ten gevolge v. d. overwinningen
v. Karel d. Groote, in Frankrijk overvloediger was geworden, deed deze voort d. sols
d'argent zwaarder maken en sloeg men er
slechts 20 uit een pond zilver, dat is iedere
20 sols wogen toen een pond v. 12 onsen.
Sedert dien tijd heeft men zich in Frankrijk
tot op d. omwenteling altijd bediend v. 't
woord livre, als men een som v. 20 sols wilde
uitdrukken.
Van Karel d. Groote tot Filips I zijn d.
sols v. zilver geweest on 20 ervan wogen
bijna altijd ten minste ongeveer een pond;
maar in 't vervolg, toen d. sols veal in gewicht
verminderd waren, bediende men zich echter
altijd v. 't woord livre om een som v. 20
sols uit to drukken, hoewel deze to zamen
niet meer een pond zilver wogen. d. Waarde
v. deze rekenmunt verminderde mettertijd
zoo zeer, dat d. 20 sols, welke haar uitmaken
en die aa.nvankelijk 12 onsen wogen, in 1690
niet meer wogen dan 7 onsen 3 greinen.

Idurny, een stad in 't Russische gouvernement Orel, a. d. samenvloeiing
Liwinka en d. Sosna en a. d. baan WerchowjeLiwny; 't heeft een reaalgymnasium, belangrijken handel in graan, meel, hennep on vee
en telt 25 000 inw.
Lizard-Read,
een voorgebergte a. d.
zuidwestpunt v. 't Engelsche graafsch. Cornwall, t. 0.-Z.-0. v. Kaap Landsend, met twee
zeer bekende vuurtorens.
Ljeffkow (NIKOLAI SSEMJONOWITSJ), een
bekend Russisch schrijver, gob. 16 Febr. 1831
in 't gouvernement Orel, waar hij 't gymnasium bezocht, om zijn studien voort to zetten
in Kiel. Hij werd handelsreiziger voor een
oom v. hem on op deze reizen verrijkte hij in
hooge mate zijn kennis v.'t maatschappelijke
leven. Zijn eerste werk was een roman („Ohne
Ausweg', 1864), handelende over d. Russische
samenleving en schier overal met bijval begreet. In zijn volgend geschri ft („Die Geistlichen") teekent hij met scherpe lijnen d. kerkelijke toestanden in 't Russische rijk. Nog
vele andere werken heeft Ljeffkow geschreven,
btjna alle zeer gezocht. Een gezamenlijke uitgave ervan verscheen in 10 banden to s. Petersburg, 1890.
Ljungren (GUSTAAF HAKON JORDAN), een
Zweedsch beoefenaar der aesthetiek on letterkunde, werd gab. 6 Mrt 1820 to Lund, studeerde
in zijn geboorteplaats en ondernain vervolgens een reis door Duitschland, waar hij d.
lessen v. Hotho to Berlijn en v. Vischer to
Tubingen bijwoonde; vervolgens toefde
een jaar to Parijs. Sedert 1859 is hij professor
to Lund; in 1865 werd htj ook lid der Zweedsche Academie en in 1877 rector v. d. universiteit, terwijl hij in 1869 on '70 nogmaals
een reis door Duitschland en door Italie ondernam. Hij schreef o. a. „Framstallning af de
fOrnAmsta estetiska systemerna" (2 dln, Lund,
1856—'60; 2e dr., 1869), „Jemforselse mellan
Ehrensvard och Winckelmann" (door d. Zweedsale Academie in 1863 bekroond), „Svenska
Dramat intill slutet af 17 arhundratet" (1864),
„Bellman och Fredmans epistlar" (1867),
„Svenska vitterhetens hafder after Gustaf III
dOd" (dl 1-8, 1873—'83), d. tekst tot 't groote
work „Skanska Herregardar" (1852—'63) on
„Svenska akademiens historia" (2 dln, 1886).
Ljusne-elf (Ljusnan), een rivier in 't N.
v. Zweden, ontspringt a. d. Noorweegsche
grens (t. Z. v. Helagsfjell) on mondt na een loop
v. 396 KM. in d. Bothnische Golf uit. Nabij d.
bron li s t 't vlek Ljusnedal met ijzer- en koperbergwerken on ca 300 inw.
een havenstad in 't Engelsche
graafsch. Carmarthen (in 't Z. v. Wales), ligt
a. d. estuarie v. d. Amman (Burry genaamd),
heeft dokken voor groote zeeschepen, koperen ijzerhutten on 23 950 inw.
Llanos (d. i. vlakten) heeten d. uitgestrekte
steppen in 't N. v. Zuid-Amerika, die zich v.
d. delta v. d. Orinoco tot d. Yupura (zijrivier
v. d. Maranon) uitstrekken on bij een lengte
v. 300 mijlen on een breedte v. 40-70 mijlen
eon vlakteinhoud v. 16018 vk. mijlen hebben.
Daze boomlooze vlakten gelijken in d. drogen
tijd v. Dec. tot Apr. een woesttjn, waarop
alleen a. d. oevers der rivieren eenige plantengroei is. In d. regentijd (v. Apr.—Oct.) worden deze vlakten met gras v. een manshoogte
bedekt; d. rivieren treden buiten haar oevers
en vormen groote meren. d. Dorpen liggen
daarom op d. hooger gelegen punten. Op sommige plaatsen zijn d. llanos door kalk- on
zandsteenplateau's (messas, d. z. banken) door-

sneden, die zich meer dan 100 M. boven hun
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omgeving verheffen.• d. Llanos zijn slechts
scaaars door ttanero's (mengsel v. verscheidene
rassen) bevolkt en dienen a. groote kudden
runderen en paarden tot verbltif. — d. Llano
.estacado (d. i. afgeperkte vlakte) in 't N.-W.
v. Texas on t. 0. v. Nieuw-Mexico is een
woest zandsteenplateau (1200 vk. mijlen), dat
een hoogte v. 1500 M. heeft, door diep insnijdende rivierdalen (cations) onderbroken wordt
en alleen door Indianen bevolkt is.
.Llanquihue, een prov. in d. Zuid-Amerikaanschen vrijstaat Chili, telt op 368 vk.
mijlen 62 800 inw., wier hoofdbezigheid landbouw en woudarbeid is. d. Hoofdplaats is
_Puerto Montt met een goede haven. 't Meer
Llanquihue (10V2 vk. mijlen groot) stroomt
<Ivor d. Maullin in d. Grooten Oceaan.
d. Rubrica'us der
Llobregat-mayor,
Ouden, een kustrivier in d. Spaansche prov.
Barcelona, ontspringt in d. oostel. Pyreneen
en mondt na een 150 KM. langen loop t. Z. v.
Barcelona in d. Middellandsche zee uit.
Llorente (DON JUAN ANTONIO), een Spaansch
geschiedschrijver. omstr. 1750 in Aragon geb.
In 1770 trad hij in d. geestelijken stand. In
1785 word hij door d. inquisitie tot zaakgelastigde en in 1789 tot eersten secretaris benoemd doch, verdacht v. met d. gevoelens der
Fransche omwenteling in te stemmen, in 1791
naar zijn kerspel teruggezonden, waar hij zich
bijzofider 't lot der uitgeweken Fransche geestelijken aantrok. Nadat don Manuel Abad la
Sierra groot inquisiteur was geworden, droeg
deze hem op, een ontwerp v. hervorming
voor 't inquisitoriaal gerecht op to stellen.
Na d. spoedig daarop gevolgden val v. d. grootinquisiteur droeg LLORENTE zijn ontwerp a.
.I. minister v. justitie Jovellanos voor. Deze
schonk a. 't ontwerp zijn bijval; d. rechtbanken der inquisitie zouden voortaan met open
deuren recht spreken en 't kwam er slechts
op aan, d. hertog v. A.lcudia voor d. hervorming te winnen. Maar Jovellanos viel in
ongenade en d. inquisitie bleef op d. ouden
voet. d. Brieven v. LLORENTE werden onderschept, zijn bedoelingen verdacht gemaakt;
hij werd ontzet als zaakgelastigde v. 't heilig
, officie- (d. inquisitie) en veroordeeld tot een
maand gevangenisstraf in een klooster. In 1805
werd 11.0 n. Madrid teruggeroepen, in 1806
kanunnik der hoofdkerk te Toledo en in 1807
ridder der Karelsorde. In 1808 ging hij op
bevel v. Murat n. Bayonne, waar hij modewerkte a. 't nieuwe ontwerp v. staatsregeling
voor Spanje. Na d. restauratie was hij verplicht d. wijk n. Frankrijk te nemen. Bier
leefde hij als balling tot 1822. Doch ook hier
werd hij vervolgd on d. Parijsche universiteit
verbood hem zelfs in d. kostscholen les in
It Spaansch to geven. d. Uitgaaf v. zijn work
,,Portraits politiques des Papas" had ten gevolge, dat hem, in d. winter v. 1822, gelast
werd binnen drie dagen Parijs en zoo spoedig
mogelijk Frankrijk to verlaten. In Madrid
werd hij zeer goed ontvangen, doch overl. hij
kort daarna (5 Fehr. 1823). Zijn voorn work

is d. „Histoire critique de l'inquisition d'Espagne" (Parijs 1815—'17) in 4 dln. Verder schreef
hij nog „Noticias historicas de las tres provincial bascognadas" (5 dln, Parijs 1806-1808) en
„Memoires pour servir it l'histoire de la revolution d'Espagne, avec des pieces justificatiyes" (3 dln, Parijs 1815—'19). Dit work is uitgekomen onder d. naam R. Nelleto, anagram
V. LLORENTE. Een autobiographie gaf hij in
1818 to Parijs uit on in 1822 een vertaling v.
verscheiden uitgeg. en onuitgeg. geschriften
v. Las Casas.
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Lloyd is d. naam v. een zeer uitgebreide
en aanzienlijke maatschappij v. zeeverzekering
in Engeland. Zij is reeds v. ouden datum en
heeft haar naam ontvangen, omdat zij Lang
kantoor hield in een koffiehuis, welks eigenaar
Lloyd heette. In 1774 verplaatste zij haar
bureau's. d. Agenten v. Lloyd Zijn over d. geheele wereld ten getale v. eenige honderden
verbreid. d. Taak dezer agenten is, met d.
meesten spoed een bericht to zenden v. 't vertrek en d. aankomst v. schepen, v. alle ongelukken, a. hen overkomen, v. 't verschijnen
v. v ijandelijke kruisers in tijd v. oorlog enz.
Zij moeten alle mogelijke hulp verleenen a.
schippers en vaartuigen in alle gevallen v.
moeite en gevaar, bewijsschriften afgeven v.
schade, door schip of- goed geleden, en in 't
algemeen alle soorteit v. inlichting geven,
waarbij Lloyd belang kan hebben. Dagelijks
wordt door Lloyd een lijst v. scheeps- en zeetijdingen (Lloyd's List) uitgegevon. d. Snelheid
en zekerheid harer berichten is algemeen bekend en d. inhoudsregisters op deze 'Osten, die
dagelijks moeten bijgeschreven worden, beslaan eenige dikke folio deelen, waarin v. A tot
Z d. nainen aller schepen, die bij Lloyd bekend
zijn, staan opgeteekend. 't Doel dozer inhoudsregisters is, personen, die inlichting komen
vragen, in staat to stollen d. verschill. reizen
v. eenig bekend schip na to gaan of d. juisten dag v. aankomst of vertrek v. een schip
naar zekere haven in vroegere jaren to weten.
In 't register staan achter d. naam v. elk
schip lange lijnen met verkortingen on zwarte
en roode dyers. d. Verkortingen geven d.
haven on d. datum a. on verwijzen naar d.
plaats, waar d. nadere bijzonderheden to vinden zijn. d. Tijdingen v. aankomst zijn zwart,
die v. vertrek on ongeval rood. Aldus kan
men d. geheelen levensloop v. een schip nagaan,
v. zijn eerste reis of tot 't roode cijfer, dat
zijn vergaan aanwijst. Duizenden schepen
vindt men in deze registers vermeld. d. Taak
v. 't bijhouden ervan wordt v. jaar tot jaar
omvangrijker on wordt tegenwoordig verricht
door een vijftal registreerders, die daaraan d.
ganschen dag moeten wijden. Eenig begrip
v. 't belang dezer zeetijdingen verkrijgt men
reeds door een oog to slaan op d. lijst der
hierin vermelde ongevallen op zee. Uit d.
zeer aanzienlijke inkomsten v. Lloyd worden
ruime bijdragen afgezonderd voor hospitalen
ten behoove v. zeelieden on andere liefdadige
inrichtingen. Op d. gevaarlijkste kusten heeft
d. maatschappij reddingsbooten ter beschikking v. hen, die in nood verkeeren, terwijl zij
ruime belooningen en medailles uitreikt voor
't redden v. schipbreukelingen.
In navolging v. d. Engelschen Lloyd word
in 1833 to Triest d. Oostenryksche Lloyd of
Lloyd Austriaco opgericht, die thans niet
minder dan 86 stoomers in d. vaart heeft en
vooral v. veel belang is voor d. handel op d.
Levant. Verder heeft men een Noordduitschen
Lloyd (te Bremen), een Hamburger Lloyd, een
Rotterdamsche Lloyd enz.,, alle voor d. scheepvaart en 't verkeer hoogst nuttig werkzaam.
Loanda (Sao Paolo de Assumpcao de Loanclo) is d. hoofdstad der Portugeesche bezittingen op d. westkust v. Afrika en v. Angola
(zie ald.) met omstr. 14 500 inw., waaronder
2500 blanken. 't Ligt a. een haven, die meer
en moor verzandt, zoodat d schepen 2 KM. v.
d. oever moeten ankeren. Aan d. haven, die
door 4 forten wordt bestreken, woont 't handeldrijvende deel der bevolking, terwijl op
een hoogte, waarheen eene breeds trap voert,
d. paleizen v. d. gouverneur en d. bisschop,
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verscheidene kerken en een paar hospitalen
zijn gebouwd. In 't 0. breiden zich d. leemen
hutten der negerbevolking uit. d. Handel, die
voornamelijk door Engelschen onder d. Portugeesche vlag wordt gedreven, is niet zeer
belangrijk; koffie, gom, was, olie en ivoor zUn
d. voorn. artikelen v. uitvoer. Zie Lux „Von
Loanda nach Kunbunda" (1880).
Loango, een landschap in Neder-Guinea,
a. d. westkust v. Afrika, dat zich v. d. Congornonding noordwaarts tot 4° Z.-Br. uitstrekt.
In engeren zin geeft men dezen naam a. d.
kuststreek tuss. d. rivieren Loeemme (in 't Z.)
en Tsjiloango (in 't N.). Volgens d. bepalingen
der Berlijnsche Conferentie v. 1885 behoort
't gebied t. N. v. d. Tsjiloango a. Frankrijk,
't gedeelte tuss. d. Tsjiloango en Cabolombo
a. Portugal en 't overige a. d. Congostaat. d.
Kust is bier en daar zeer laag en met lagunen
bezet; daarachter ligt een deels open en voor
bebouwing geschikt, deels met dichte bosschen bedekt heuvelland, dat langzaam opstijgt tot d. parallelketenen v. een met eeuwenoude wouden begroeid bergland. Twee jaargetUden wisselen elkander in Loango af; dat
v. October tot Mei wordt gekenmerkt door
hevige onweders, 't andere is geheel vrij v.
die natuurverschtjnselen. Onder d. talrijke
rivieren moeten genoemd worden: d. Quiloe,
cl. Loeernme. d. Tsjiloango, d. Bele, d. Lokallo
en d. Cabolombo. d. Inboorlingen noemen zich
zelf Bafioten en spreken een dialect der
'Congotaal. Bij Tsjintsjotsjo (t. N. v. d. Tsjiloangomond) wonen d. Mawoemboe's of Usamboe's, een volksstam, die veel weg heeft v.
-dien der Semieten. Belangrijk is d. verbouw
v. mats, batatenboonen, pisangs, aardnoten,
enz.; uitgevoerd worden palmolie en caoutchouc. d. Stad Loango (vroeger een plaats
met 15 000 inw.) bestaat tegenwoordig uit verscheidene factorijen, zooals men die ook
tangs d. kust en in 't binnenland aantreft.
't Land word v. 1873—'75 door d. Duitsche
k)xpeditie onder Gilszfeldt onderzocht en in
1882 en '83 door d. internationale Congovereeniging, alsmede door Brazza. Zie: Bastian,
„Die Deutsche Expedition an der Loangokuste" (2 din, Jena 1874—'75).
Lobanow (ALEXIS BORISSOWITSCH, vorst),
een Russisch diplomaat. geb. 30 Dec. 1825 to
s. Petersburg, werd in 1855 gezantschapssecretaris in Berlijn en in 1856 legatieraad in Constantinopel on was v. 1859—'63 gezant aldaar.
Sedert 1866 gouverneur v. Orel, sedert 1870
adlatus v. d. minister v. Binnenlandsche
Zaken met d. titel staatssecretaris, keerde hij
in 1878 als gezant n. Constantinopel terug; hij
word in 1878 gezant to London en is sedert
1882 als zoodanig to Weenen.
Lobatjewalcii (NIKOLAI IWANOWITSJ), geb.
in 1793 to Nisjni-Nowgorod, werd hoogl. in d.
wiskunde en later curator der hoogeschool
to Kasan. In 1846 werd hU blind en hij overl.
24 Febr. 1856. Hij schreel o. a. „Theorie der
evenwijdige lijnen" (1840), „Imaginaire geometrie" (1845) en „Over d. waarde v. eenige
bepaalde integralen" (1852).
Lobe (JOHANN CHRISTIAN), eon Duitsch componist, geb. 30 Mei 1797 to Weimar en overl.
27 Juli 1881 to Leipzig. Vooral op d. fluit en
viool maakte hij reeds als knaap groote vorderingen, zoodat hij op zijn 13e jaar een plaats
als fluitist bekwam bij d. hofkapel zijner geboorteplaats. In 1846 begaf hij zich metterwoon n. Leipzig en hij bepaalde zich aldaar tot
't geven v. privaatonderwijs en 't schrOven
v. composities en theoretische werken over
cl. muziek. Bekend zijn zijn opera's „WitteVI.
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kind", „Die Flibustier", „Die Furstin von Granada", „Der rothe Domino" en „Der KOnig
und fachter"; voorts zijn „Lehrbuch der musikalischen Composition", „Katechismus der
Musik", „Vereinfachte Harmonielehre", „Katechismus der Compositionslehre" enz. Van
1846—'48 was LOBE redacteur der „Allgemeine
musikalische Zeitung".
Lobe (WILLIAM), een Duitsch landbouwkundige, geb. 23 Mrt 1815 to Treben, in SaksenAltenburg, en overl. 30 Jan. 1891 to Leipzig.
Hij beheerde in 1838 't riddergoed Schwarzbach in 't Tlydringerwoud,pachtte vervolgens
eenige landerijen bij Saalfeld, waar hij met,
Von Pfaffenrath d. „Landwirtschaftliche Dorfszeitung" stichtte, on vestigde zich daarna in
Leipzig. Jarenlang was hij ook leeraar a. d.
landbouwschool to Laschena. Van zijn geschriften noemen we „Encyclopaedia der gesammten Landwirthschaft" (6 din met supplement, 1850 on vlg), „Illustrirtes Lexicon der
gesammten Wirthschaftskunde" (4 dln, 1853
t. 1855), „Handbuch der rationellen Landwirthschaft" (1856, meer dan 7 maal herdrukt) en
„Unsere Hausthiere" (1880). Ook was hij redacteur v. „Der landwirthschaftliche Fortschritt" en v. d. „Illustrirte landwirthschaftl.
Zeitung".
Lobedanz (EDMUND), een schrijver in d.
Duitsche on Deensche taal en vertaler, geb.
10 Dec. 1820 to Sleeswijk, leetde sedert 1847
in Kopenhagen, waar hij door zelfmoord 23
Oct. 1882 stiert. Van zijn werken in d. Duitsche taal noemen we „Feldblumen" (Gedichte, Kiel 1848), „Frahlingsphantasie" (gecomponeerd door Gade), verscheidene blijspelen, o. a. „Des Bildschnitzers Tochter" (1846)
on „Kyneburg" (1847), en d. romans „Narren
des Glucks" (1856, 3 din), „Ein neuer Glaube"
(3 din, 1859) on „Die Bauernfreunde" (1847,
2 din). Als vertaler heeft LOBEDANZ een buitengewone werkzaamheid a. d. dag gelegd; o. a.
zUn v. hem d. overzettingen v. Kalidasas
Sakuntala (6e dr., Leipz. 1878), 't blijspel
„Urvasi" (20 dr. aid. 1873) en 't epos „KOnig
Nal und sein Weib" (aid. 1863), benevens talrijke vertalingen v. Noordsche clIchters (Tegnet., Hendrik, Hertz, Andersen, Bjornson e. a.)
en een bloemlezing onder d. titel „Album
nordgermanischer Dichtung" (2 din, Leipz.
1868). In 't Deensch leverde hij „Novellen"
(1855), „En UngdomsdrOm" (1852, 3 din), „Noyeller og Skuespiel" (1859), „Greve og Sanger"
(1868) on „Reiteskizze og Noveller" (1875).
Lobel (MATTHIAS DE) of De L'Obel (iii
't Latijn Lobelius) was een uitstekend plantenkenner, in 1538 te Rijssel geb. Hij studeerde
to Montpellier onder Rondelet in d. medicUnen.
Door zijn reizen, op een v. welke hij te Narbonne zijn lateren medewerker Peter Pena
leerde kennen, verwierf hij zich een zoo groote
botanische kennis als Bleats weinigen bezeten hebben; hij vermeerderde daze nog door
d. omgang met d. voorn. plantkundigen v. zijn
tijd en door 't bestudeeren der werken v. d.
oudere botanici. Zijn tochten deed I.OBEL
vooral in 't zuiden v. Frankrijk, maar ook in
Zwitseriand, 't noorden v. Italie on in Duitschland. LOBEL leefde eenigen tijd als geneesheer
eerst to Amsterdam en daarna to Delft; hij
was lijfarts v. d. prins v. Oranje en ging na
d. dood v. dozen in dienst der Staten over.
Later trok hem Turners vriendschap n. Engeland, waar hem 't opzicht over d. koninklijken thin to Hackney werd opgedragen.
LOBEL stierf to Highgate bij London, 3 Mrt
1616. Van zijn geschriften vermelden wij:
„Stirpium nova adversaria cat. authoribus
8
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P. Pena et M. de Lobel medicis" (Lond. 1570).
In dit work vindt men d. beschrijvingen. v.
1200 tot 1300 planten, waarvan LOBEL een groot
aantal op zijn reizen ontdekt had; tuss. d.
tekst zijn 272 kleine, aardige kopergravures
geplaatst, die planten of voortbrengselen uit
't plantenrijk voorstellen. LOBEL noemt. zijn
planten in een bepaalde volgorde op, die
aantoont, dat hij eenig begrip v. d. natuurlijke verwantschap der planten bezat; Bauhin
heeft in zijn „Pinar" deze rangschikking v.
LOBEL gevolgd, zonder echter diens naam to
vermelden. Verder : „Plantarum seu stirpium
historia; cui adnexum est Adversariorum
volumen" (Antw. 1576). Dit geschrift, waarvan
een tweede uitgave in 1595 't licht zag, is
ook in 't Hollandsch vertaald (Antw. 1581).
Voorts „Plantarum seu stirpium icones"
(Antw. 1581 en '91). Dit is v. d. werken v.
LOBEL dat, 'twelk nog heden ten dage 't meest
geciteerd wordt; 't is een verzameling v.
ongeveer twee duizend afbeeldingen, waaraan
een index in zeven talon is toegevoegd ; voor
d. beschrijvingen v. planten wordt men naar
„Adversaria" en „Historia" v. d. schrijver
verwezen. Na d. dood v. LOBEL gaf W. Hors
d. „Stirpium Illustrationes" (Lond. 1655) uit;
hierin is menige toen zeldzame plant beschreven, maar niet afgebeeld.
Lobelia, eon plantengeslacht, door d.
plantkundige Plumier aldus ter sere v. M. de
Lobel genoemd; 't is d. type v. d. natuurl.
Cam. der Lobeliaceae. 't Onderscheidt zich door
d. volgende kenmerken. d. Buis v. d. kelk is
met 't vruchtbeginsel vergroeid, zijn boord
is bovenstandig en 5-spletig. d. Lipvormige
bloemkroon is op 't bovenste gedeelte v. d.
kelkbuis ingeplant; v. boven is zij a. d. eene
zijde in d. lengte gespleten, haar onregelmatig
verdeelde zoom wordt door twee in een benedenwaartsche richting geplaatste lippen
gevormd, waarvan d. bovenste uit 2 en d.
benedenste uit 3 deelen bestaat. d. Meeldraden,
5 in getal, zijn op d. bloemkroon ingeplant,
d. helmknopjes zijn met elkander tot eon buis
vergroeid, waarom lobelia in 't stelsel v. Linnaeus strikt genomen tot d. 19e klasse (Syngenesia) zou behooren. d. Groote plantkundige
plaatste lobelia en eenige andere plantengeslachten (bijv. Viola, Impatiens enz.) ook inderdaad als 6e orde a. 't einde zijner klasse Syngenesia • hij noemde deze orde Monogamia, in
regenstelling v. d. vijf eerste orden, waarbij
bekende zoogen. samengestelde bloom of d.
als bloemkorfje (anthodium) beschreven bloei.
wijze wordt aangetroffen en die gezamenlijk
d. Syngenesia Polygamia uitmaken. Later echter zag men in, dat 't doelmatiger en juister
was, d. 6e orde der 19e klasse v. 't Linnaeesche
stelsel to laten wegvallen en d. geslachten,
die daartoe door Linnaeus gebracht werden,
elders in 't stelsel op to nemen. Dientengevolge word 't geslacht lobelia door d.
voorn. latere be werkers v. 't Linnaeesche stelsel, bijv. door Willdenow en Sprengel, in d. le
orde der 5e klasse (Pentandria Monogynia) geplaatst. — 't Grootendeels onderstandig vruchtbeginsel is 2-3-hokkig; d. vrucht is een a. d.
top met 2 of 3 kleppen openspringende zaaddoos, die eon groot aantal kleine zaden bevat.
d. Lobelia's zijn overblijvende of zeldzamer
eenjarige kruiden, die in d. verzengde en
warms luchtstreken v. d. ganschen aardbol
voorkomen, maar bij voorkeur in tropisch
Amerika worden aangetroffen. — Wij verrneldon v. 't geslacht d. volgende belangrijke
soorten:
Lobelia Dortmana L., een overblijvende plant
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met lijnvormige, gaafrandige bladeren, die
door 't verdwijnen v. 't bladmerg of diploe
(d. ii. 't tuss. 't onder- en bovenvlak gelegen
celweefsel) dikwijls inwendig hol zijn. Doze
soort is d. eenige v. 't geslacht lobelia, die
bij ons in 't wild voorkomt; men vindt haar
in poelen en slooten v. eenige heidestreken
in ons vaderland; zij groeit onder water, maar
verheft tegen d. bloeitijd, in Juli en Augustus,
haar blauwbloemige bloemaren boven d.
waterspiegel.
Lobelia inflata L., een Noord-Amerikaansche
plant, die evenals vele andere soorten v.
lobelia, zeer scherpe eigenschappen bezit;
door haar aanwending in d. geneeskunde is
zij in bijzonder bekend geworden; zilj dient
namelijk in Noord-Amerika en Engeland als
een zweetdrijvend en braakwekkend tniddel.
d. Working der folia s. herba lobeliae intlatag
heeft eenige overeenkomst met die v. tabak,
waarom dit geneesmiddel in Noord-Amerika.
ook wel onder d. naam Indiaanschen Tabak
bekend is.
Lobelia syphilitica L. d. Wortel dezer eveneons N.-Amerikaansche plant was vroeger,
als radix lobeliae tegen syphilis in gebruik
en ward als een heilzaam en krachtig werkend middel tegen doze ziekte beschouwd.
Vele lobelia's worden als sierplanten gekweekt; onder doze noemen wij Lobelia carclinalis L., Lobelia fulgens W., Lobelia splendeng
W., Lobelia coelestis Hort., Lobelia Ghiesbreghtii
Dne., alle uit N.-A.merika, Lobelia ramosa
Benth, on Lobelia heterophylla Lab., uit Australie, Lobelia bicolor Sims en Lobelia Erinus L.,
uit d. Kaap afkomstig, enz.
_Lobel] (JOHAN WILHELM), eon Duitsch geschiedschrijver, gab. 15 Sept. 1786 en over!.
13 Juli 1863, als hoogl. to Bonn. Men heeft.
o. a. v. hem: „Gregor V011 Tours und seine
Zeit" (1839), „Die Weltgeschichte in Umrissen
und Ausfuhrungen" (1840) on een omwerking
v. „Beckers Weltgeschichte".
Loben (OTTO HEINRICH, graaf von), eon
Duitsch schrijver en dichter, bekend onder
't pseudoniem ISIDORUS ORIENTALIS, gab. 18.
Aug. 1786 to Dresden, wijdde zich reeds vroeg
a. d. dichtkunst. bracht verscheidene jaren
in d. kring v. vertrouwde vrienden in Heidelberg door, vertoefde daarna to Weenen en
op 't buiten v. zijn vriend FouguO to Nounhausen, diende in 1813 als luitenant bij d.
Saksische vrijwiligers on over]. 4 Apr. 1825 to
Dresden. Hij behoorde tot d. Romantische
school en schreef o. a. „Rosengarten" (2 dln,
Altenburg 1817), „Lotosblatter" (1817, 2 dln),
„Ritterehre und Minnedienst" (1819), „Erzalilungen" (2 din, 1822). Per Pilger und die
Pfalzgrafin. ein Ritterlied" (1825), „Gedichte"
(Berlijn, 1810) enz.
Lobos, een 28 M. hoog eiland, 6 KM. v. d.
trust v. d. Zuid-Amerikaanschen staat Uruguay
verwijderd, wordt in Mei on Juni door zeehondenvangers bezocht. — Lobos beet ook
eon klein eiland a. d. westkust v. Afrika. dat
tot d. Kanarische eilanden behoort en t. N. v.
Fuerteventura ligt.
Loboseilanden (Lobos de tierra en Lobos
de afuera), twee kleine guano-eilanden nahij
d. noordkust v. Peru, op 6 a 7° Z. Br. In 1881
werden zij door Chili bezet.
Lobositz, een klein stadje in Boliemen,
op d. linkeroever v. d. Elbe en a. d. BobeemschSaksischen spoorweg gelegen, met 4250 inw.
't Heeft zijn geschiedkundige bekendheid to
danken a. d. veldslag v. 1 Oct. 1730, waarin
Pruisens koning Frederik d. Groote een overwinning op d. Oostenrijkers onder d. veld-
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maarschalk Browne behaalde. d. Eerste overwinning door Frederik in d. Zevenjarigen
oorlog behaald. 't Oostenrijksche leger was •
70000, 't Pruisische slechts 24 000 man sterk
en bovendien slecht v. ammunitie voorzien.
Nadat d. strijd reeds 6 uren geduurd had,
stelde d. prins v. Bevern rich a. 't hoofd der
Pruisisehe troepen; deze drong d. Oostenrijkers
met kracht v. bajonetten terug, verdreef hen
uit Lobositz en stak d. plaats zelf in brand.
Lobstein (PAUL), een Protestantsch godgeleerde, geb. 28 Juli 1850 te Epinal, studeerde
sedert 1872 te Tubingen, Gottingen en Straatsburg en werd in 1884 hoogl. a. laatstgenoemde
universiteit. Hij schreef: Ethik Calvins"
(1877), „Petrus Ramus" (1878), „La nation de
la preexistance" (1883) en „La doctrine de la
saints cane" (1889).
.Lobtau, een dorp in d. Pruis. prov. Saksen,
een westelijke voorstad v. Dresden a. d. Weiszeritz, heeft ijzergieterijen, machinen-, chocolade-, meubel-, breimachinen-, cementsteenfabricage, brouwerij en 12 900 inw.
Lochem, een oude stad in d. prov. Gelder.
land, a. d. Berkel, in een aangename landstreek. Zij heeft ruim 3600 inw., die hun
bestaan vinden in land- en tuinbouw en
eenige fabrieken. d. Voorn. gebouwen zijn :
't stadhuis en d. Herv. kerk ; vroeger was er
ook een Latijnsche school. Aan d. zuidzijde
der stad ligt een hoogte, d. Lochemsche berg
genoemd, waarin men d. „Lochemsche diamanten" vindt. d. Lommerrijke omtrek is rijk
a. landgoederen, als Ampsen, d. Cloese, Wildenborgh enz.
Lochemsche diamanten, Zie Kwarts.
Locke (JOHN), een scherpzinnig Engelsch
denker, 29 Aug. 1632 te Wrington in 't graafs.
Somerset geb. ; hij studeerde sedert 1651 te
Oxford en gaf hier d. voorkeur a. d. beoefening der classieke schrijvers boven d. scholastieke wijsbegeerte, zooals zij hier nog werd
geleerd. d. Werken v. Descartes deden ook
voor hem een nieuw licht in d. wijsbegeerte
opgaan. Zijn zwakke gezondheid noodzaakte
LOCKE zijn ijverig voortgezette studie
der
geneeskunde, waartoe hem Baco's empirische
methode aanleiding gegeven had, geheel op
te geven. Nadat LOCKE twee reizen, een in
gezelschap v. d. Engelschen gezant n. Berlijn
(1668) en d. andere n. Frankrijk, gedaan had,
nam hij d. leiding v. d. opvoeding v. d.
jongen graaf v. Schaftesbury op zich. Daze,
grootkanselier geworden, bevorderde LOCKE
tot een aanzienlijken post, dien hij weder
verloor, toen d. minister in 1673 in ongenade
vial. Uithoofde v. zijn wankelende gezondheid
begaf LOCKE zich in 1677 n. Montpellier en
vandaar n. Parijs, waar men hem met d.
grootste onderscheiding ontving. Hier voltooide hij zijn hoofdwerk, „Essay concerning
human Understanding", dat eerst in 1690 te
Londen 't licht zag; een werk, dat v. d.
nauwkeurigste studie v. 's menschen geest
getuigt en a. welks samenstelling hij negen
jaren besteed heeft. Om d. menschelijke ziel,
liaar denkbeelden en aandoeningen te leeren
kennen, zocht LOCKE noch bij d. oude, noch
bij d. nieuwere wijsgeeren inlichting, maar
ging hij als d. Fransche philosoof Mallebranche te werk en keerde hij in zich zelf
terug, om alzoo 't ontstaan der gedachten na
te gaan. LOCKE loochende d. aangeboren denkbeelden (idea innate) en grondde alle kennis
op d. uit- en inwendige waarneming, waarom
men zijn leer 't wijsgeerig sensualism© gonoomd heeft, d. i. berustende op d. uit- en
inwendige ervaring, door welke wij d. stop
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en d. inhoud onzer kennis ontvangen, die dan
door d. overweging des verstands (reflexie)
bearbeid en door d. inductie (zie Inductie) tot
algemeene begrippen verheven wordt. Omdat
hij d. menschelijke rede Wilde ontleden zooals een anatomist ieder bijzonder deel v. 't
menschelijk lichaam ontleedt en alle begrippen uit d. uit- en inwendige ervaring afleidt,
heeft LOCKE 't materialism° meer bevorderd,
dan hij zelf geloofde. Voor 't overige onderscheidt zich 't werk v. LOCKE ook door d.
inrichting of d. methode, die daarin is gevolgd,
en door d. duidelijkheid der voorstelling boven
vele andere wijsgeerige geschriften. Door d.
invloed v. bovengenoemd „Essay" werd d.
uitsluitend empirische richting, welke reeds
door Baco in Engeland ingevoerd was, in d.
Engelsche wijsbegeerte heerschende en (I.
empirische zielkunde (psychologie) opgebouwd,
ofschoon LOCKE in Henry Lee en Norris bekwame en ijverige tegenstanders vond. In
Frankrijk was Jean Leclerc zijn eerste en
voorn. aanhanger, doch d. invloed der philosophic v. Descartes was daar a. 't eind der
17e eeuw to groot om die v. LOCKE reel volgelingen te doen verkrijgen. Prof. 's Gravezande verbreidde later zijn leer in Nederland.
In 1679 keerde LOCKE weer naar zijn vaderland
terug en hij begeleidde zijn beschermheer
Schaftesbury, toen doze weer opnieuw in ongenade vervallen was, in 1683 n. Holland. LOCKE
had nauwelijks een jaar Engeland verlaten,
of men beschuldigde hem v. schotschriften
tegen d. Engelsche regeering in Holland te
hebben laten drukken, waardoor hij zijn©
plaats in 't Christcollege to Oxford verloor.
Na d. dood v. Karel II wilden zijn vrienden,
o. a. d. beroemde William Penn, zich voor
hem in d. bras stellen, doch LOCKE antwoordde
hem: men behoeft geen vergiffenis, als men
geen misdaden gepleegd heeft. Daarop word
LOCKE in d. samenzwering v. d. hertog
v. Monmouth tegen Jacobus II gewikkeld,
ofschoon hij niet in d. minste verbinding met
d. vorstelijken opstandeling gestaan had. d.
Koning v. Engeland verlangde v. d. Nederl.
Staten-Generaal, dat zij LOCKE zouden uitleveren; hij was dus genoodzaakt zich to verbergen, totdat zijn onschuld a. 't licht gekomen zou zijn. Gedurende zijn verblijf to
Amsterdam stichtte hij met Leclerc, v. Limborgh e. a. een geleerde vereeniging, terwijl
Rotterdam hem ook een tijdlang tot woonplaats strekte. Doch nauwelijks was Jacobus II door d. prins v. Oranje v. d. troon
verjaagd, of LOCKE ging op d. vloot, die Maria,
d. dochter v. Jacobus II on gemalin v. d.
prins v. Oranje, n. Engeland bracht, derwaarts
made. Hij kon uit hoofde v. zijn naam en
verdiensten op d. gewichtigste staatsambten
aanspraak maken, doch vergenoegde zich met
een ondergeschikte, doch mina bezoldigde betrekking bij 't ministerie v. Kolonien. Daar
echter d. luchtsgesteldheid v. London voor
zijn gezondheid nadeelig scheen, nam LOCKE
in 1700 zijn ontslag on begaf hij zich op 't landgoed v. een vriend, dat eenige mijlen v. d.
hoofdstad verwijderd was. om er d. laatste
jaren zijns levens to slijten. Hier had hij
't genoegen d. zoon diens vriends volgens 't
door hem ontworpen stelsel v. opvoeding op
to leiden en zijn pogingen met 't bests gevolg
bekroond to zien. LOCKE overl. 28 Oct. 1704 en
werd to Oates in 't graafs. Essex begraven.
Hij stond evenzeer door zijn vrijheidlievende
vaderlandsgezindheid en ijver als door zijn
wijsgeerige gevoelens over 't algemeen in
groot aanzien. Behalve 't bovengenoemde
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kunst, nam daarna
d. tocht v. Garibaldi
„Essay", dat reeds in 't begin der 18e eeuw
n. SiciliO deel on reisde als secretaris v. Ronan
door Ooste in 't Fransch vertaald werd, daar.v. 1860—'64 n. Palestina. Na zijn terugkeer
door een grootere bekendheid op 't wastewas hij to Parljs voor d. radicale dagbladen
land verkreeg en later door Tennemann in 't
werkzaam; hij voerde gedurende d. belegering
Duitsch werd overgebracht (3 dln, Leipz.
v. Palls een bataijon der nationale garde aan,
1795—'97), zijn onder d. geschriften v. LOCKE
werd in 1871 in d. nationale vergadering genog to vermelden zijn „Brieven over d. godskozen en nam deel a. d. opstand der comdienstige verdraagzaamheid", waaruit Volmune. Sedert 1873 weer lid v. d. nationale
taire e. a., die na hem over dit onderwerp
vergadering en daarna ook v. d. Kamer v.
schreven, ruimschoots geput hebben, zijn
Afgevaardigden, waar hij tot d. uiterste linker„Gedachten over d. opvoeding der kinderen",
partiJ behoorde, leidde hij v. Dec.1886 tot Dec.
waaruit Rousseau voor zijn „Emile", evenals
1887 onder Goblet 't ministerie v. Buitenl.
uit zijn „Verhandeling over d. burgerlijken
Zaken on nam hij 3 April 1888 onder Floquet
regeeringsvorm" voor zijn „Contrat social",
't ministerie v. Onderwijs voor zich. Behalve
veel stof en opmerkingen verzamelde. LOCKE
verscheidene verzamelingen v. tijdschriftarwas even vrijzinnig in 't godsdienstige als in
tikelen gaf LOCKROY een „Journal d'une bour't staatkundige, doch met een wijze en voorgeoise pendant la revolution,1791—'93"(Parijs
zichtige gematigdheid; evenwel veroorzaakte
1881) met brieven v. zijn grootmoeder, d. echtzijn geschrift over 't „Redelijk Christengenoote v. een lid der nationale Conventie
dom", dat men hem v. Socianisme (zie
uit d. tijd der Revolutie, in 't licht.
Socinianen) verdacht Meld en dat hij als zooLockyer (JOSEPH NORMAN), geb. 17 Mei
danig door eenige geestelijken der Anglicaan1836 to Rugby in Engeland, studeerde in d.
sche kerk werd bestreden. Hij stelde o. a., dat
wis- natuur- en sterrenkunde, kreeg in 1857
in d. geopenbaarden godsdienst niets vervat
een 'betrekking a. 't ministerie v. Oorlog en
is, dat .met d. begrippen der menschelijke
werd in 1870 secretaris der „Royal commisredo strijdt; ook hadden Jezus en zijn apossion on scientific instruction and the advantelen geen andere geloofsartikelen geleerd,
cement of science" on eenigen tijd later a.
dan dat men a. Jezus als d. waren Messias
't departement v. kunsten on wetenschappen
moest gelooven. Daar Locxz een uitgebreide
verbonden. In 1865 begon hij d. „Army Regukennis de'r zeden v. alle volken bezat, werd
lations" uit to geven on hij heeft zich vooral
hem reeds in 1670 opgedragen een constitutie
verdienstelijk gemaakt door zijn onderzoevoor d. Noord-Amerikaansche volkplanting
kingen omtrent d. natuurlijken toestand der
Carolina to ontwerpen. LOCKE was door een
hemellichamen. Onathankelijk v. JANSSEN (zie
levendig gevoel v. eigenwaarde bezield, doch
dit art.) vond hij een middel om ook bij een
tevens in alle opzichten een edel mensch en
onverduisterde zon d. omgeving der zon waar
voor anderen v. een zachte goedmoedigheid.
to nemen. Hij werd in 1879 lid v. d. Royal
Zijn wijsbegeerte heeft in d. 18e eeuw zoowel
Society en schreef o. a. „Elementary lessons
in Frankrijk (waar Voltaire haar meer algein astronomy" (1868), „Questions on astronomeen deed kennen en Condillac haar gewijmy" (1870), „Contributions to solar physics"
zigd invoerde), Duitschland, Nederland en
(1873), The spectroscope" (1873), „Primer of
elders als in Engeland zelf een grooten invloed
astronomy" (1874), „Studies in spectrumanauitgeoefend. Te ontkennen valt 't niet, dat d.
lysis" (1878) on „Star gazing, past and present"
leer v. LOCKE veel tot 't materialisme der
(1878).
Bovendien is hij redacteur v. d. tijdFransche school uit d. 18e eeuw heeft bijgeschriften The heavens" on „Nature".
dragon, evenals zij d. grondslag v. 't etnpiLode (Le), eon stad in 't Zwitsersche
risme on d. materialistische gevoelens v. vele
kanton Neuenburg, nabij d. Fransche grens,
wetenschappelijke mannen v. onzen tijd uitin een ruw dal v. 0. Jura on 921 M. boven
maakt. Een algemeene uitgaaf v. LOCKE'S
d. zee gelegen; 't is een station a. d. spoorw.
werken verscheen in 3 deelen (Lond. 1722), d.
Neuchatel-Besancon en d. hoofdzetel v. d. horvolledigste en bests is echter die in 10 deelen
logefabricage
en heeft een college, een school
zijn
(Lond. 1801 en '12). Een nakomeling v.
voor uurwerkmakers en 10 500 inw. In d.
zuster, Lord King, gaf uit zijn familiepapieren
nabtjheid bevindt zich d. schoone waterval
een belangrijke levensbeschrijving v. LOCKE
Saut du Doubs en d. pas Col des Roches met
uit. Een latere biographic v. hem werd ged. rotsdoorbraak d. Roche Fendue, verscheigeven door C. Fraser (1890).
dene
tunnels en vier onderaardsche, in d.
een
Engelsch
schrijver,
(ARTHUR),
Locker
dalspleten v. d. Bied boven elkaar gebouwde
geb. 2 Juli 1828 to Greenwich, studeerde to
molens.
Oxford en vestigde zich later als handelsman
Locomobiel (Een) is een op raderen geto Liverpool, in welke hoedanigheid hij reizen
plaatst stoomwerktuig, dat dus gemakkelijk
ondernam n. IndiO on AustraliO. In 1861 n.
vervoerd kan worden en o. a. gebezigd wordt
Engeland teruggekeerd, wijdde hij zich a. d.
bij d. landbouw, voor 't in beweging brengen
fraaie letteren; hij werkte voor d. „Times" en
v. een heiblok en tot 't oppompen v. water.
werd in 1870 uitgever v. d. „Graphic". Van
Omdat zij dikwijls verplaatst most worden,
zijn romans zijn 't moest bekend: „Sir Godwin's
moat zij aan d. eisch voldoen zoo licht mOgeltjk folly" (1864), „Sweet Seventeen" (1866), „Stephen
te zijn.
Scudamore" (1868), On a coral reef" (1869) en
Locomotief (Een) is een dubbel stoom„The village surgeon" (1874). — FREDERIC
werktuig v. hooge drukking zonder condenLOCKER, geb. in 1821, was langen tijd bij d.
satie, dat op zijn vliegwielen rust en dient
Engelsche admiraliteit werkzaam, doch betot 't voorttrekken v. wagens. 't Eigenlijke
oefende later eveneens d. letteren en leverde
lichaam v. d. locomotief is d. stoomketel, die
vooral bijdragen in „Cornhill Magazine",
zoodanig is ingericht, dat d. stoomvorming
„Punch" en „Times". Ook schreef hij een
zoo snel mogelijk plaats heeft. Daartoe gaan
bundel gedichten, die eerst in d. „London
d. rook en d. vlam door een menigte buizen,
Lyrics" worden opgenomen, terwijl in 1879
die door 't water v. d. stoomketel omgeven
hem
verscheen
„Patchwork".
v.
worden en a. welke daze d. naam tubulaire
Lockroy (EDOUARD ETIENNE ANTOINE),
ketel verschuldigd is. Ten gevolge v. 't aaneen
Fransch
staatsman,
geb.
18
eigenl. SIMON,
wezig zijn v. daze buizen bedraagt soms
Juli 1838 to Parijs, beoefende eerst 8. schilder-
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t rechtstreeks verhitte oppervlak, dat met
t water v. d. ketel in aanraking is, meer
dan 100 M 2. d. Trekking v. d. schoorsteen v.
d. locomotief wordt bevorderd door d. beweging v. d. locomotief en door d. stoom v.
liooge spanning, die na 't doorloopen v. d.
stoomcylinders met kracht in d. schoorsteen
stroomt en uit dozen lucht en rook drijft.
In 't achterste gedeelte v. d. locomotief vindt
men d. stookplaats, die, d. onderkant uitgezonderd, door water omgeven is. 't Voorste
gedeelte v. d. ketel, dat d. vlampijpen en d.
stoomruimte bevat, heeft een cylindervorm.
Viam en rook strijken v. achteren naar
voren door deze vlampijpen en ontwUken
door d. schoorsteen. Boven d. vuurhaard is
d. stoomkap verhoogd, waardoor men in d.
gelegenheid is d. stoomleibuis een opwaartsche
kromming te geven en dus te verhinderen,
dat water in deze buis stroome. Aan d. voorkant verdeelt deze buis zich in twee takken,
die ieder naar een stoomcylinder voeren. In
doze stoomcylinders brengt d. stoom d. zuigers
in beweging, waarna d. afgewerkte stoom
door eon zoogen. blaaspijp in d. schoorsteen
treedt. Bij d. eerste locomotieven waren d.
cylinders onder d. ketel geplaatst, tegenwoordig
worden ze steeds a. d. buitenkant der wielen
aangebracht. d. Zuigerstang beweegt zich
tuss. geleistaven steeds in d. richting v. d.
cylinderas en haar beweging wordt door een
drijfstang overgebracht op 't drijfwiel v. d.
locomotief. Aan d. binnenkant der cylinders
zijn d. stoomschuifkasten aangebracht en bij
sommige locomotieven laat men d. afgewerkte
stoom voor 't treden in d. schoorsteen nog
om d. cylinders stroomen, opdat hij a. doze
nog wat v. zijn warmte afgeve. Voor stoomschuif en stoomketel zie men 't art. stoommachine. d. Eerste stoomwagen werd in 1763
vervaardigd door een Fransch ingenieur,
Cugnot, en deze stoomwagen is nog te zien
in 't „Musk) du Conservatoire des Arts-etMétiers" to Parijs. Hij had 't bezwaar, dat
zijn snelheid niet grooter was dan die v. een
stappend paard, een gevoig v. 't nog niet
aanwezig zijn v. d. tubulairen ketel. In 1800
liet Olivier Evans een stoomwagen door
Philadelphia rijden on in 1804 maakten Trewithick en Vivian in Wales voor hun stoomwagen gebruik v. ijzeren, v. tanden voorziene sporen, in welke d. tanden der wielen
v. d. wagen grepen. Blenkinsop vervaardigde
in 1811 een locomotief, door wier ketel een
buis v. d. stookplaats naar d. schoorsteen
lisp. Blackett bewees in 1813, dat d. wrijving
tugs. d. wielen v. een locomotief en gladde
spoorstaven voldoende voor d. voortbeweging
zijn kan en dat dus 't gebruik v. tanden niet
noo dig is. In 1814 vervaardigde George Stephenson d. eerste locomotief, ten behoeve v.'t vervoc.,ren v. steenkolen, die zich op gladde rails
bewoog. 't Gebruik v. locomotieven bleef
echter tot 't voorttrekken v. met steenkolen
geladen wagons beperkt, tot in 1827 Seguin
d. tubulairen ketel uitvond.
Op d. locomotief volgt d. tender, die d.
benoodigden voorraad brandstof en gereedschappen bevat. Bevat hij ook water voor
d. ketel, dan wordt dit door buigbare buizen
door d. machine zelf onderaan in d. ketel
gepompt. Bij d. locomotief v. Crampton vormen
d. drijfwielen 't achterste paar wielen en locomotieven, die hellingen moeten beklimmen,
zijn bovendien nog v. tandraderen of trommels
met tanden voorzien, welke tanden in een
middenspoor grijpen.
Locris en d. .Locriers, eon landstreek
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en een volksstam in eigenlijk Hellas of MiddenGriekenland. d. Locri8rs werden weer in drie
stammers onderscheiden, t. w.: d. Hesperische
of Ozolische Locriljrs, d. EoeIsche of Opuntische
Locrigrs en d. Epi- of Hypoknaziolische Locriers.
d. Eersten, ook „Stinkende" Locrigrs genaamd,
waren een onbeschaafd herders- en rooversvolk, dat d. streek bewoonde, die door d. golf
v. Corinthe, Phocis, Doris en Aetoli8 werd
ingesloten en d. steden Amphissa on Naupactus bevatte. d. Opuutische Locri8rs, aldus naar
hun hoofdstad Opus genoemd, bewoonden een
streek a. d. Euboeische zee, terwijI benoorden
hen tot a. d. Thermopylen d. Epiknemidische
Locriers woonden, aldus genoemd naar 't gebergte Knemis, in hun landstreek gelegen.
Locus (Lat.), d. plaats, 't oord. Locus communis, een gemeenplaats of alledaagsch gezegde; meerv. loci communes. d. Afkortingen
1. c. en 1. 1. voor loco citato en loco laudato zie
onder L.
Lodensteyn (JoDocus VAN), bekend als
asceet, prediker en godsdienstig dichter, word
16 Febr. 1620 to Delft gob. Na zijn studien to
Utrecht onder d. leiding v. Voetius aangevangen on te Franeker onder die v. Coccejus
voltooid to hebben, word hij predikant, eerst
to Zoetermeer, daarna to Sluis on 't laatst to
Utrecht, waar hij 6 Aug. 1677 overl. Hij behoorde tot d. mystieken en bracht zijn bijzondere begrippen niet alleen op d. kansel, maar
paste sommige zijner stellingen ook zoo tegenover d. heerschende kerkleer toe, dat hij inderdaad een soort afscheiding in d. kerk scheen
to begunstigen. Zoo beriep hij zich op zijn
christelijke vrijheid o. a. hierin, dat hij d.
laatste Caren zijns levens 't avondtnaal niet
moor bedienen wilds. Zijn mystieke geest
straalt ook door in zijn gedichten, onder d.
titel „Uitspanningen" herhaalde malen uitgeg.
Ook d. evangelische gezangen XXI, XLIII,
LXII en LXVIII, bij d. Ned. Herr. kerk in gebruik, zijn v. zUne hand. Zie voorts Heringa,
„Kerk. raadvrager en raadgever", IV, J. v.
Lodensteyn als volksleeraar).
.Lodeve 't oude Luteva, een arrondissementshoodstad v. 't Fransche departement
Herault, in 't schoone dal der Ergue, a. d. voet
der Cevennes; 't heeft oude slotrulnes, een
college, een gerechtshof, 10 190 inw. en aanzienlijke lakenfabriek en.
Lodewijk, in 't Latijn Clovis en Hludovicus,
in 't oud-Frankisch Chlodowich, Chlodwig, in
't Duitsch en Fransch Ludwig on Louis geheeten, is d. naam v. een menigte vorstelUke
personen. Onder hen vermelden wij in d.
eerste plaats d.
DUITSCHE KEIZERS.

Lodewijk I, tevens koning v. Frankrijk
on bijgenaamd PIUS of d. VROME (in 't Fransch
doorgaans le debonnaire of d. goedhals), was
een noon v. Karel d. Groote en diens tweede
(of volgens anderen derde) gemalin, d. Alemannische prinses Hildegardis. HU word in
778 gob. on was d. tweelingbroeder v. een
vroeg gestorven prins Lotharius. Nog slechts
een kind v. drie jaar, word hij op Paschen v.
't jaar 781 to Rome tot ironing v. Aquitani8
gekroond en in 813 word hij na d. dood zijner
oudere broeders Karel. en Pepijn op een rUksdag to Aken tot mederegent v. 't Frankisc he
rijk verklaard. Spoedig daarop trad hij, 28
Jan. 814, na zijns vaders dood als erfgenaam
v. diens kroon op. d. Eerste tijd zijner regeering beloofde veel. Hij schafte vele ingeslopen
verkee rdheden af, beteugelde d. onderdrukking
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des yolks door d. adel en was ernstig op verbetering der geestelijkheid bedacht. Doch
weldra namen d. zaken een anderen keen d.
Macht der kroon ward verzwakt door 't in leen
geven v. belangijke bezittingen on door d.
onzekere maatregelen v. d. keizer. Ook bekwam d. geestelijkheid allengs een al to grooten invloed ten hove on d. zwaarste onlusten
ontstonden door 's keizers dwazen maatregel,
zijn rijk to Verdeelen tuss. zijn drie zonen
Lotharius, Pepijn en Lodewijk, v. welke d.
eerste Austrasie, Duitschland en aandeel in
't rijksbestuur (onder d. titel keizer) bekwani,
d. tweede Aquitanie ward toebedeeld en d.
derde Beieren, Bohemen, Karinthie, benevens
d. daarbij behoorende Avarische en Wendische
landen kreeg. Zijn neven (vooral d. zoon v.
zijn ouderen broader Pepijn, Bernard, koning
v. Italie), daardoor naar hun meaning v erongelijkt, stookten oproer. Barnard ward met
list gevangen genomen en zoo gemarteld, dat
hij 't bestierf. Kort daarna hertrouwde LODEWIJK, zijn eerste gemalin, Hermengardis, door
d. dood verloran hebbende, met Judith, dochter v. d. graaf v. Ravensberg en, toen deze
hem een zoon geschonken had (Karel, later
d. Kale bijgenaamd), ging hij tot een nieuwe
verdeeling des rijks over, waarbij dit kind
onder d. titel koning v. Alemannic, 't land
tuss. d. Rijn, d. Main, d. Donau en d. Neckar,
benevens Rhaetie on Helvetia verkreeg. Ofschoon zulks met toestemming v. LODEWIJK'S
oudsten zoon on mederegent Lotharius geschied heette, voegde deze zich weldra bij een
opstand v. zijn beide eigen broeders, waaraan
vele misnoegde edelen mode deal namen. Zij
namen d. keizer gevangen on sloten zijn gexnalin in een klooster op, doch, bemerkende,
dat Lotharius alleen heerschen wilde, leenden Pepijn en Lodewijk ijverig d. hand tot
herstelling v, hun vader, die dan ook op eon
rijksdag to Nijmegen hoar heslag kreeg. Niet
lang echter duurde d. vrede. LODEWIJK ontnam a. Lotharius 't hem gegeven aandeel in
d. regeering des rijks on schonk Aquitani8
a. zijn zoon Karel, dit alzoo a. diens halven
brooder Pepijn ontnemende. d. Wapenen werden opge vat on d. keizer, door zijn legerbenden verlaten, was genoodzaakt zich a.
zijn zonen over to geven. Dozen sloten hem
in een klooster op, met 't doel hem d. kroon
onherroepelijk to doen neerleggen door 't
aannemen v. 't geestelijk gewaad. Doch dit
laatste deed LODEWIJK niet, wachtende op
betere uitkomst. En deze bleef niet uit. Poplin
en Lodewijk, Lotharius' heerschzucht duchtende, plaatsten hun vader andermaal op d.
troon. d. Kleine vorsten on edelen, misnoegd
over Lotharius' regeering, onderwierpen zich
opnieuw a. diens vader en verkregen een
algemeene vergiffenis. Doch d. zwakke keizer
maakte nogmaals ter gunste v. d. zoon zijner
tweed° gemalin een beschikking, die d. bron
v. hevige onlusten word. .Hij schonk a. Karel
nevens Aquitani8 ook Neustrie en, toen Pepijn
kort daarna, in 838, over!., met uitsluiting v.
d. kinderen v. dozen, 't westelijk gedeelte
dos Frankischen rijks made a. Karel, daarbij
over Itali8 en Austrasie ten behoove v. Lotharius beschikkende, tot groot nadeel v. zijn
derden zoon Lodewijk, die alzoo alleen Beieren
behield. Daze vatte d. wapenen op, ter wijl a.
d. andere zijde d. Aquitaniers opstonden ten
gunsto v. Pepijn's zonen. Te midden v. deze
verwikkelingen over!. LODEWIJK nabij Mainz,
'20 Juni 84i). A is rnensch moge hij achtenswaar•
dig geweest zijn om zijii arbeidzaamheid.
niatigheid en milddadigheid, als regent ont-
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brak 't hem geheel a, veerkracht. Naar d.
wijze v. zijn tijd godsdienstig, stichtte hij een
menigte kloosters, doch hij list z'ch to zeer
door d. geestelijkheid leiden. Voorliefde voor
zijn jongsten zoon, ten nadeele v. d. drie
ouderen uit een vroeger huwelijk, was, al of
niet op aanstoken v. zijn tweede gemalin, d.
hoofdfout v. zijn leven geweest.
Model:OPE II was een zoon v. Lotharius 1
on Hermengardis, gravin v. Elzas, on dus
kleinzoon v. Lodewijk I. Hij word vermoedelijk in 't jaar 825 get . on door zijn vader in
850 tot mederegent aangenomen. Vijf jaren
later volgde hij dozen op. Gedurende zijn regeering hadden er vele pogingen plaats, om 't
Weston onder d. heerschappij v. d. Griekschen
keizer to brengen, on deze bood zelfs a. LODEWIJK aandeel in 't algemeene rijksbestuur on
't behoud v. d. keizerlijken titel aan, indien hij
zich v. gehoorzaamheid a. d. paus ontsloeg,
'twelk LODEWIJK weigerde. Ook had hij tegen
d. Saraceenen, die in Italie herhaalde invallen deden, to strijden. Van d. moeite, die hem
dit baarde, maakten zijn ooms, Karel d. Kale
on Lodewijk d. Duitscher, ijverig gebruik,
om a. d. keizer zijn aandeel in d. door d.
dood des konings v. Bourgondie opengevallen
landen to ontnemen. Hij overl. 13 Aug. 875,
d. roam v. dapperheid en goede regeering
nalatende.
Lodewijk III , bijgen. BOSONIDES, was een
zoon v. Boson, d. koning v. Arles in Bourgondie, on Hermengardis. Hij ward in 878 gob.
en in 900 to Rome als keizer gekroond. Door
Berengarius, koning v. Italie, gevangen genomen, werden hem op last v. dozen d. oogen uitgestoken, waarnaar hij d. bijnaam ORBUS ver
kreeg. Van zijn rijk beroofd, over!. hij in 928.
Lodewijk IV, d. BEIJER, gab. in 1286, was
een zoon v. Lodewijk d. Gestrenge, hertog
v. Beieren, na wiens dood hij 't hertogdom
met zijn ouderen broader Rudolf deelde. Nadat
keizer Hendrik VII in 1314 over!. was, staakten d. stemmen der keurvorsten tuss. hem
en hertog Frederik v. Oostenrijk. Beiden deden
hun aanspraak op d. keizerskroon met d.
wapens golden on beiden verwierven zich
een aanhang. Hoewel Frederik in d. slag bij
Maldorf in 1322 geslagen on zelfs gevangen
genomen word, had LODEWIJK daarmee zijn
zaak in geenen deele gewonnen, daar d. paus
d. Oostenrijker ijverig ondersteunde. En, toen
Frederik, d. voorwaarden, die hem door d.
overwinnaar waren gesteld, niet vervuld kunnende krijgen, trouwhartig naar dozen terugkeerde, hood LODEWIJK, door dat edel bestaan
getroffen, zijn mededinger aan, d. kroon met
hem to deelen, waarin echter d. keurvorsten
niet bewilligden. In 1327 deed LODEWIJK eon
tocht n. Italie; hij zette paus Johannes XXII,
die zijn tegenpartij ondersteunde, of en list
in diens plaats Nicolaas V tot paus benoemen
en zich door dozen tot koizer v. Duitschland
on tot koning v. Italie kronen. Dit pausschap
on tegenpausschap gaf aanleiding tot nieuwe
verwikkelingen, to midden v. welke Frederik
v. Oostenrijk stierf. Hierdoor nu stond d. weg
open tot 't ongestoorde bezit zijner keizerlijke
waardigheid on om deze geheel to erlangen,
deed hij alle mogelijke stappen tot verzoening
met paus Beneclictus XII, die, nadat Nicolaas
als tegenpaus was afgezet, d. driedubbele kroon
droeg en zijn zetel to Avignon had. Doch,
daar alles vruchteloos was, namen d. Duitsche
vorsten 13 hill. 1338 't merkwaardig besluit,
dat hij op wettige wijze door d. keurvorsten
was gekozon en als wettig keizer en koning
moest wordon erkend, zonder dat vooraf d.
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be williging v. d. paus vereischt ward. Door
<lit besluit gerugsteund, gordde LODEWIJK zich
a. ter bevestiging v. zijn macht, in weerwil v.
d. pauselljken ban en in weerwil ook v. d. keus
v. een gedeelte der rijksvorsten, die op aan.
sporen v. Clemens VI een anderen keizer
kozen. Doch to midden v. zijn krijgstoerustingen overl. LODEWIJK a. een toeval, dat hem
in d. nabijheid v. Mfmchen op d. berenjacht
-overkwam, 11 Oct. 1347.
Onder d. naam
KONINGEN V. DUITSCHLAND

zijn in d. geschiedenis d. drie volgende vorsten, d. naam Lodewijk dragende, bekend:
Lodewijk I, koning der Oost-Franken,
bijgen. d. DUITSCHER, was d. derde zoon v.
keizer Lodewijk I, die hem op d. rijksdag te
Aken in 817 tot koning v. Beieren aanstelde.
'Toon d. keizer zijn vader in 839 't Frankische
rijk tuss. twee zijner zonen, Lotharius en
Karel d. Kale, verdeelde, trok LODEWIJK, bij
die dealing uitgesloten, a. 't hoofd v. een
leger tegen Lotharius op on trachtte hij later
zijn halven broader Karel v. d. troon to stooten.
Na d. dood v. Lotharius d. Jonge vial hem
in 870 half Lotharingen ten duel. Na d. dood
v. zijn neef Lodewijk II in 875 maakte hij
aanspraak op d. keizorlijke waardigheid, doch
met weinig vrucht, daar hij d. paus tegen
zich had. Hij overl. 28 Aug. 876 to Frankfort.
Zijn opvolger was zijn zoon
Lodewijk II, d. JONGE, die al spoedig
genoodzaakt was zijn erfdeel to verdedigen
tegen zijn oom Karel d. Kale, dien hij bij
Andernach overwon, 28 Oct. 876. Na eon zeer
woelige regeering, verontrust door talrijke
.00rlogen, overl. hij to Frankfort 20 Jan. 882.
Lodewijk III, 't KIND, was een zoon v.
koning Arnulf. Hij ward gob. in 894 on reeds
in 900, na zijns vaders dood, tot diens opvolger
verkozen. Acht jaren later nam hij d. titel
keizer aani maar, daar hij als zoodanig nooit
gekroond is, wordt hij niet tot 't getal der
keizers gerekend. LODEWIJK overl. in 911 en,
daar hij geen kinderen naliet, stierf met hem
d. stam v. Karel d. Groote in Duitschland uit.
KONINGEN V. FRANKRIJK.

Lodewijk I (814-840), die onder denzelfden naam tevens keizer v. Duitschland was
(zie boven).
L odewijk II, bijgen. d. STAMELAAR, zoon
T. Karel d. Kale en diens eerste gemalin
Irmentrudis. Hij ward gab. 1 Nov. 843 on
volgde (echter niet dan onder veel tegenstand)
zijn in 877 overl. vader op. Lichaamszwakheid veroorzaakte bij hem gebrek a. klem in
-d. regeering, zoodat hij veel moeite had met
't beteugelen v. d. oproerigen adel. Hij overl.
dan ook in 't beste zijner jaren, 10 Apr. 879,
te Compiegne. Zijn oudste zoon,
Lodewljk III, was zijn opvolger (879 t.
882). Ook deze vond veel tegenstand in d.
-erfopvolging. Na d. Noormannen, die door herhaalde invallen zijn rijk verontrustten, nabij
Amiens to hebben verslagen, overl. hij te
B. Denis, 3 Aug. 882, slechts 22 jaren oud.
L odewijk IV (936-954), bijgen. TRANSMARINUS of D'OUTREMER (d. Overzeesche), was
-een zoon v. Karel d. Eenvoudige en Edgine,
-dochter v. koning Alfred v. Engeland. Hij
ward gab. in 918 on droeg zijn bijnaam naar
d. omstandigheid, dat hij in 't vaderland zijner
moeder opgevoed was. Ook hij had lang en
veel tegen d. Noormannen te strijden en voerde
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ook in Duitschland moeilijke oorlogen. Hij
overl. a. een val v. 't paard op d. jacht, to
Rheims 10 Sept. 954.
.
Lodewijk V (986-987), (DoEmET) zoon v.
koning Lotharius en prinses Emma, overl. na
een korte regeering, 24 Mei 987. Met hem
stierf d. stam der Karolingers in Frankrijk
uit, waarna Hugo Capet d. regeering in zijn
stamhuis overbracht.
Lodewijk VI (1108—'37), bijgen. d. DIKKE,
was een zoon v. Philips I. Hij ward gab. in
1081 on tot opvolger v. zijn vader Philips
gekroond na diens overlijden in 1108. Al spoedig had hij zijn troon to verdedigen tegen
zijn stiefmoeder Bertrada, welke dien voor
haar zoon wilde bomachtigen; hij word mode
in een oorlog gewikkeld tegen keizer Hendrik V en 't was in dien krijg, dat voor 't
eerst gebruik word gemaakt v. d. later in
d. geschiedenis v. Frankrijk onder d. naam
Oriflamme (zie Oriflamme) beroemde vaan. Hij
overl. to Parijs 1 Aug. 1137 on was een voortreffelijk vorst, die zich door dapperheid,
matigheid, kuischheid en vriendelijkheid onderscheidde. Ten einde d. macht v. 't drukkende
leenstelsel to verzwakken, maakte hij veel
work v. d. begunstiging der steden en d. verheffing v. d. burgerstand. Zijn zoon
Lodewijk VII (1137—'80), bijgenaamd d.
JONGE, gab. in 1120, volgde hem op. In 1147
trok hij, ten zoon wagons 't doen verbranden
v. 1300 menschen in een kerk gedurende een
oorlog tegen d. graaf v. Champagne, ten kruistocht, doch hij was, na herhaaldelijk geslagen
to zijn, twee jaren later genoodzaakt terug to
keeren. Zijn regeering bestond bijna geheel
uit oorlogen tuss. Frankrijk en Engeland. Bij
zijn dood, 18 Sept. 1180 (te Parijs), liet hij d.
roam na v. werkzaamheid en rechtvaardigheid; doch onbezonnenheid on wispelturigheid
kenmerkten zijn leven als mensch on als
vorst. Hij had tot opvolger zijn bekenden zoon
Philips Augustus en deze zijn zoon
Lodewijk VIII (1223—'26), om zijn dapperheid bligenaamd LEO Of LEEUWENHART, gob.
in 1187. Hij verdreef, hoewel gehuwd met
d. nicht v. koning Jan v. Engeland, Blanca
v. Castile, d. Engelschen uit d. laatste steden,
die hun in Frankrijk waren overgebleven;
in 1215 riepen zelfs d. Engelsche baronnen hens
tot hun koning uit, toen Jan, gerugsteund
door paus Innocentius III, d. magna charta
poogde to vernietigen. LODEWIJK landde bij
Dover, ward in London gekroond, maar zag
zich in 1217 na Jans dood tot terugkeer gedwongen ; hij maakte zich v. Avignon meester
on onderwierp geheel Languedoc. Hij overl.
to Montpensier, 8 Nov. 1226, en ward opgevolgd door zijn zoon
Lodewijk IX, d. HEILIGE (1226—'70), die'
25 Apr. 1215 gab. was. Zoolang hij minderjarig was, regeerde zijn moeder, Blanca v.
Castillo, als voogdes en regentes, echter niet
zonder hevige tegenkanting v. d. zijde des
adels, die d. vreemde vorstin v. 't gezag
poogde to ontzetten on zich v. d. jongen
koning meester to maken; doch Blanca wist
hen in toom to houden. Spoodig nadat LODEWIJK d. teugels v. 't bewind in handen genomen had, bracht hij een leger v. 40 000 man
op d. been on toog hij daarmede, vergezeld door
zijn breeders Robert en Karel, benevens door
zijn gemalin Margaretha v. Provence, ten
kruistocht, 't regentschap gedurende zijn
afwezigheid a. zijn moeder overgevende. Hij
zette 4 Juni 1249 voet a. wal to Damiate,
versloeg d. Mohammedanen, nam d. stad in
en zette zijn veroveringen langs d. Niji voort.
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Doch reeds in d. lente des volgenden jaars
noodzaakten herhaalde nederlagen hem, zich
a. d. auzelmannen over te geven. Na zich
en d. zijnen voor een aanzienlijk losgeld to
hebben bevrijd, trok hij met 't overschot v.
zijn heir naar 't Heilige land, waar htj met
afwisselend.geluk tegen d. ongeloovigen streed,
totdat d. dood zijner moeder hem in 1254
noopte terug to keeren. Van toen of behartigde hij met liver d. belangen zijner onderdanen en verbeterde hij vooral 't rechtswezen,
met name door 't afschaffen der onzinnige proeven (Godsoordeelen) om schuld of onschuld to
ontdekken, welke in d. Middeleeuwen in zwang
waren. Doch tevens strekten zijn verordeningen, v. welke d. meeste in 't door hem
uitgevaardigde wetboek „Etablissements de
s. Louis" zijn opgenomen, zeer tot uitbreiding
v. d. koninklijke oppermacht, welke met dat
al in dien tijd tegenover een heerschzuchtigen,
't yolk uitzuigenden adel een ware weldaad
was. In 1270 ondernam hij andermaal tegen
d. raad v. d. paus een kruistocht, a. 't hoofd
v. 30 000 man en vergezeld door zijn zonen
Philips, Tristan en Petrus. Zijn doel was
Tunis to bemachtigen, alzoo een der hoofdzetels v. 't Islamisme langs d. Middellandsche
zee omver to werpen en tevens d. schatten
in handen to krijgen, voor verderen tocht
noodig. Doch d. onderneming was zeer ongelukkig, daar 't grootste gedeelte des legers
bezweek onder een besmettelijke ziekte, a.
welke ook LODEWIJK 25 Aug. 1270 overl. Hij
was iemand v. veel mood en geestkracht,
hoewel to veel op d. raad v. anderen, inzonderheid v. zijn moeder, steunende. Dat zijn
hooge godsdienstigheid 't karakter v. dien
tijd aannam en in dweperij ontaardde, is
minder te verwonderen, dan dat hij niettemin met kra c
. ht zijn gezag handhaafde tegenover d. paus en d. geestelijkheid. Zie over
hem Joinville, „Histoire de s. Louis" (Parijs
1668), Villeneuve-Trans, „Histoire de s. Louis"
(1839, 3 din), Beugnot, „Essai sur les institutions de s. Louis" (1821).
Lodewijk X(1314—'16), bijgenaamd HUTIN
(d. twistzoeker), werd in 1289 to Parijs geb.
en volgde zijn vader Philips d. Schoone in
1314 op. Na een korte regeering overl. hij in 1316.
Lodewijk XI (1461—'83), geb. to Bourges
3 Juli 1423, was een zoon v. Karel VII en
Maria v. Anjou. Reeds op zijn zeventiendo
jaar plaatste hij zich a. 't hoofd v. een opstand
tegen zijn vader, onder d. naam /a Praguerie
bekend, en, nadat hij later ook in Dauphine
(dat hij als erfgenaam v. d. troop bestuurde)
aanslagen tegen d. kroon zijns vaders had
gesmeed, zond deze een leger tegen hem to
yelde. LODEWIJK vluchtte n. Brabant on keerde
eerst na zijns vaders dood in 1461 n. Frankrijk terug, ten einde bezit v. zijn kroon to
nemen. Aanstonds legde hij 't toe op d. onderdrukking v. d. adel, wat aanleiding gaf tot
een verbond, la ligue du bien public, a. walks
hoofd Karel d. Stoute, later hertog v. Bourgondie, stond. Hoewel LODEWIJK een groot
leger op d. been bracht, zou hij 't onderspit
in dozen strijd gedolven hebben, zoo hij niet
zijn vijand door list had weten to verkloeken.
Met dat al geraakte hij in handen v. Karel
v. Bourgondie, dien hij eerst tot 't treffen
v. een vergelijk naar Peronne gelokt had en
tegen wien hij, toen deze draalde, d. Luikenaars had weten op to winden. Na eon harde
gevangenschap vrij gekomen, verbond hij zich
met d. Zwitsers on d. hertog v. Lotharingen
tegen Karel, die met d. koning v. Engeland
een verbond gesloten had, dat niets minder
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beoogde dan een verovering v. geheel Frankrijk. Doch, toen koning Eduard op d. Fransche
kust laadde, zag hij zich niet door d. hertog
v. Bourgondi6 ondersteund en schonk htj a.
LODEWIJK d. vrede tegen een aanzienlijke geldsom. Wat d. Fransche koning tegen Karel d.
Stoute niet had kunnen te weeg brengen,
wreekte hij op diens dochter Maria, a. wie
hij 't geheele hertogdom Bourgondid, benevensonderscheidene steden ontnam, onder voorwendsel, dat zij geen vrouwenleen waren.
Maria's huwelijk met aartshertog Maximiliaan
gaf hem nieuwe aanleiding tot d. krijg, doch
niet lang daarna overl. LODEWIJK, 30 Aug.
1483, op zip slot Plessis les Tours, waar hip
d. laatsten tijd zijns levens in hevige gewetenswroegingen en akelige vrees voor aanvallen v. moordenaars en voor d. dood had
doorgebracht. Als mensch en koning laadde
Lod. XI zware beschuldigingen op zich.
Wreedheid was voorzeker een der hoofdkenmerken v. zijn karakter en niet overdreven
is d. blaam, door d. geschiedenis op hem gelegd, dat hij noch een goed zoon, noch een
goed vader, noch een goed broader, noch een
goed gemaal was. Uiterst schrander in d.
politiek, wist hij alle geheimen uit to vorschen, onbeschroomd door een gewelddadigen
dood zijn werktuigen 't zwijgen op to leggen,
Frankrijk heeft hem nochtans veel welvaart,
alsmede eon geregelde inrichting v. 't post-wezen to danken. Als voorstander v. kunsten
en wetenschappen gaf hij een nieuwe inrichting a. d. universiteit to Parijs en uitbreiding
a. d. openbare boekerij aldaar. Geleerden, uit
't pas door d. Turken verwoeste Oosterschekeizerrijk gevlucht, vonden bij hem een schuilplaats on bescherming. LODEWIJK XI wordt
ook met alle waarschijnlijkheid voor d. schrijver , gehouden v. d. naamloos uitgegovene
„Cent nouvelles" (1486) on „Rozier des guarres" (1521). 't Eerste is een verzameling in d.
trant v. Boccaccio, 't laatste bevat lessen
voor zijn zoon. Uitvoerige berichten aangaande
hem vindt men in d. „MOmoires" v. d. geschiedschrijver Commines, die jaren lang zijn
vertrouwde was. Zle ook Duclos, „Memoir®
de Louis XI" (1745).
Lodewijk XII (1498-1515), geb. to Blois
27 Juni 1462, was een zoon v. Karel, hertog
v. Orleans, on v. Maria v. Cleve. Als naaste
bloedverwant volgde hij in 1498 d. kinderloos
gestorven Karel VIII op. Zijn regeering wettigt d. bijnaam „Vader des yolks". hem door
zijn dlnkbare onderdanen, aan wie hij vele
weldaden bewees, geschonken. Spoedig na ztjn
troonsbeklimming maakte LODEWIJK gewapenderhand aanspraak op Milaan, als 't erfdeel v. grootmoeders zijde. Nadat hij d. paus
in zijn belang had weten over to halen, zond
hij een leger n. Italie, du, Milaan a. hertog
Sforza ontweldigde, en, toen deze a. 't hoofd
v. een leger Zwitsers tot hernemen der stad
torugkeerde, vial hij in handen V. LODEWIJK,
die horn in een kerker opsloot, waar hij tier
jaar later stied. Daarna verbond d. koning
zich met Ferdinand v. Aragon tot verovering v. 't koninkrijk Napels, waarop hij mode erfrecht meende to hebben; doch, toen 't land
veroverd en d. koning onttroond was, ontstond tuns. d. overwinnaars twist over d. buit,
die met 't huwelijk v. Ferdinand met een
nicht v. LODEWIJK eindigde, onder bepaling,
dat 't koninkrijk Napels a. d. kinderen uit dit
huwelijk zou toebehooren. Intusschen had d.
Fransche koning ook d. Roomsch-koning Maximiliaan, als opperleenheer v. Milaan, in zijn
belang gewonnen, ten gevolge waarvan een
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huweltik werd beraamd tuss. aartshertog
Philips met LODEWIJK'S oudste dochter Claudia,
die daarbi.j Bretagne tot bruidschat bekomen
zou. Doch deze onstaatkundige overeenkomst
werd door d. staten v. Blois voor onwettig
verklaard, waarna d. koning zijn dochter uithuwelijkte a. zijn neef, d. hertog v. AngoulOme, later koning Frans I. Ten believe v. paus
Julius II en v. d. inmiddels tot keizer gekozen
Maximiliaan trad nu LODEWIJK in d. vermaarde
Ligue v. Samerijk, die gesloten was met 't
doel Venetiii te fnuiken. Doch d. paus, die
d. Franschen nog meer dan d. Venetianen
duchtte, onttrok zich weldra en trachtte ook
d. andere verbondenen daartoe over te halen.
Bijna te gelijk ontviel d. koning door d. dood
zijn minister George v. Amboise, zijn rechterhand sinds d. aanvang zijner regeering. Nu
vernieuwde LODEWIJK d. Ligue met d. keizer
15 Nov. 1510 te Blois en trachtte hij d. paus te
verzwakken door 't oproepen v,. een concilie
te Pisa, dat editor alleen door Fransche geestelijken word bijgewoond. d. Paus riep op zijn
beurt een concilie in 't Lateraan bijeen, waar
hoofdzakelijk Italiaansche geestelijken verschenen, en sloot 4 Oct. 1511 een andere Ligue,
tegen d. Franschen, met Ferdinand v. Aragon
en d. Venetiaansche republiek, bij welke zich
ook koning Hendrik VIII v. Engeland voegde.
In deze omstandigheden Het LODEWIJK d.
veldtocht in Italie openen door zijn stadhouder to Milaan. Gaston d. Foix, hertog v.
Nemours, die Bologna vermeesterde en d.
Veneti anon versloeg, doch in een gevecht
tegen d. pauseltjke troepen bij Ravenna sneuvelde. 't Gelukte d. paus, den voortgang der
Franschen te stuiten door 't zaaien v. tweedracht tuss. hen en hun bondgenooten d.
Zwitsers, zoo zelfs, dat d. Franschen Milaan
moesten ontruimen en over d. Alpen terugtrekken. Door d. paus in d. ban gedaan en
ook daardoor verzwakt, was nu LODEWIJK
genoodzaakt, zich met zijn vroegere vijanden
d. Venetianen to verbinden; in 't Milaneesche
werd d. hoofdstad, benevens eenige andere
plaatsen, vermeesterd, doch slechts voor korten
tijd. LODEWIJK was genoodzaakt zijn krijgsmacht in zijn eigen land terug te trekken,
daar d. koning v. Engeland met een groot
leger in zijn land was gevallen, ondersteund
door d. keizer met Nederlandsche benden;
d. Franschen werden geslagen en LODEWIJK,
niets dan tegenspoeden ondervindende, sloot
vrede met d. Zwitsers, Spanje en d. paus en
sloot een verbond met Engeland, ook door
't huwen der zuster v. koning Hendrik VIII.
Spoedig daarna overl. hij, 1 Jan. 1515, d. roem
nalatende v. voortreffelijke hoedanigheden
naar verstand en hart. Men zie over hem
„Histoire de Louis XII" door d'Auton, de
Seyssel, s. Gelais e. a. (1615); Varillas, „Histoire de Louis XII" (1684); Roderer, Louis
XII et Francois I" (1825, 2 dln), en J. de Matilde,
„Anne de France, duchesse de Bourbonnais, et
Louis XII" (1886).
Lodewijir XIII (1610—'43), noon v. Hendrik IV d. Groote en Maria de Medicis, werd
27 Sept. 1601 to Fontainebleau gob. en beklom
na 't vermoorden v. zijn vader door Ravaillac in 1610 d. troon, onder voogdij zijner
moeder, wier staatkunde niet weinig d. bezorgdheid der Protestanten wekte. Dezen warden echter gerust gesteld, toen LODEWIJK. op
zijn veertiende jaar meerderjarig verklaard,
terstond 't edict v. Nantes bekrachtigde. Doch
d. invloed der koningin-moeder on v. d. hofpartij hield niet op en 't wekte algemeen misnoegen, dat Maria, die achting genoot noch ver-
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diende, 't bewind geheel list voeren door Concini (zie dat art.), die 1 Sept. 1616 d. prins v.
Conde in d. Bastille deed opsluiten en daardoor 't voorn. tegenwicht tegen d. heerschzucht der spilzieke koningin-moeder krachteloos maakte. Nu rustte deze drie legers uit
tegen d. misnoegden, die zich onder eenige
rijksgrooten hadden verzameld. 't Ombrengen
v. Concini maakte in 1617 een einde a. d.
opstand. Doch deze kreeg weldra een ander
karakter. Op aanhitsing v. de Luynes, die Concini's invloed geerfd had, trok d. koning a..
't hoofd v. een leger op tegen d. Bearners, voornamelijk Protestanten. Dezen grepen naar d.
wapenen en openden d. eersten godsdienstoorlog der Hugenoten in Frankrijk, die echter
in 1622 ongelukkig voor hen eindigde. Na d.
dood v. de Luynes kwam d. leiding der zaken
in handen v. d. kardinaal de Richelieu, die d.
zwakken koning geheel beheerschte, ook in
't vervolgen v. d. Protestanten, die in 1628.
hun laatste bolwerk, La Rochelle, verloren.
Na d. inneming dier stad wendde LODEWIJK
zijn wapenen tegen d. hertog v. Savoye, ter
hulp v. d. hertog v. Mantua, en daarna weer tegen d. Protestanten, die onder d. prins v.
Rohan andermaal waren opgestaan tot handhaving der hun toegestane vrijheid v. godsdienst. Nauwolijks was met hen d. vrede gesloten of d. oorlog barstte weer in Italie nit..
LODEWIJK sloeg 't keizerlijke leger en maaktezich naeester v. Casale en Pignerol, twee gewichtige vestingen. Intusschen gevoelde zich
d. koning meer en meer onder d. invloed v.
d. alvermogenden Richelieu, die alle tegen hem
gesmede aanslagen wist to verijdelen. d. Hertog
v. Orleans verwijderde zich v. 't hof uit misnoegdheid tegen d. staatsdienaar on week, na
door d. kuiperijen V. Richelieu uit Lotharingen
verdreven to zijn, naar d. zuidelijke Nederlanden, waar hij een legerbende v. Spanjaardea
verzamelde, die echter door d. maarschalk
Schomberg bij Castelnaudary werd verslagen.
d. Hertog v. Lotharingen, die Orleans had ondersteund, zag zich deswegen door LODEWIJK beoorloogd en verloor zijn land. Thans waren naar
't oordeel v. Richelieu d. binnenlandsche onlusten genoeg gedempt om Frankrijk gelegenheid
to geven tot openbare deelneming a. d. dertigjarigen oorlog. waartoe tot voorwendsel moest,
dienen, dat d. Spaansch-Oostenrijksche troepen
Philipsburg hadden bezet on d. onder d. bescherming der Fransclien staanden keurvorst
v. Trier aangevallen. Chatillon on BrOzo vielen in d. zuideltjke Nederlanden; Lavalette
sloot zich bij d. hertog v. Saksen-Weimar aan.,
Doch 't kwam niet tot een hoofdtreffen en,
hoewel d. Spaansche legers \in d. veldtocht
v. 1636 een gedeelte v. Noord-Frankrijk bezetten, gelukte 't echter niet, 't tooneel v. d.
oorlog op Franschen bodem over to brengen.
Zelfs werden d. Spanjaarden gedwongen om
over d. Somme terug to trekken en werden
d. keizerlijke troepen in Bourgondie verslagen.
Ook in 't Z. waren d. Fransche wapenen
gelukkig; d. opgestane Cataloni6rs begaven
zich onder d. bescherming v. Frankrijk en
't graafs. Roussillon werd bezet. Bij doze
laatste wapenfeiten was LODEWIJK, ofschoon
reeds ziek, tegenwoordig; hij overl. niet lang
daarna, 14 Mei 1643, na eene ongelukkige
regeering v. 33 jaren. — Volgens sommigen.
zou LODEWIJK XIII d. schrijver zijn v. „Parva
Christianae pietatis officia" (1642) en d. ver
taler v. „Preceptes d'Agapetus a Justinian"
(1612); volgens anderen echter zijn deze geschriften 't work v. Rivault. Men zie over
dozen LODEWIJK : Bazin, „Histoire de Louis
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XIII" (4 dln, 1839), en Zeller, „Etudes sur le

regne de Louis XIII" (1879).
Hij werd opgevolgd door zijn zoon
(1643-1715), geb. to
Lodewijk XIV
s. Germain, 5 Sept. 1638. Gedurende zijn minderjarigheid was zjjn moeder Maria v. Oostenrijk
terwijl 't oppertoezicht over zijn
verwaarloosde opvoeding werd toevertrouwd
a. d. kardinaal Mazarin, die ook tot zijn dood
a. 't hoofd der staatszaken geplaatst bleef.
Deze merkwaardige vorst, die Frankrijk in
tweede helft der 17de eeuw tot 't toppunt
v. macht en luister zag opgevoerd, doch op
eind v. zijn leven evenzeer ten val zag
neigen, was eon man, niet ontbloot v. talenten en bekwaamheden. Maar tevens was hij
trotsch en heerschzuchtig, een despoot in
.d. volsten zin des woords, door wien bijna
alle Europeesche staten op hun beurt beleedigd werden. d. Roem zijner regeering
is LODEWIJK vooral hieraan verschuldigd, dat
Frankrijk in zijn ttjd tal v. bekwame, ja buitengew one mannen bezat, v. wie hij zich schran•er wise to bedienen. Ook begunstigde hij
geleerden, letterkundigen en kunstenaars,
inzonderheid onder 't bestuur en op aan-radon v. d. grooten Colbert. Wie kept niet
d. namen v. Boileau, Corneille, Descartes,
Fonelon, La Fontaine, Moller°, Racine e. a.,
-die als schrijvers, en v. Le Brun, Girardon,
Lulli, Mansard, Le Notre enz., die als kunstenaars onder d. regeering v. LODEWIJK hebben
uitgeraunt? Ook werden onder zijn bestuur
vele wetenschappelijke inrichtingen opgericht
-en d. uitnemendste schrijvers op raad v. Colbert aangemoedigd tot verhooging v. d. room
-der natie. Bijna al wat bij d. vreemdeling in
staat was verbazing to verwekken, werd
onder LODEWIJKS regeering tot stand gebracht,
zoowel d. moest grootsche werken op 't gebied
v. water- on vestingbouwkunde (men denke
.slechts a. d. havens v. Brest, Rochefort, Lorient, Havre en Toulon en 't kanaal v. Languedoc) als op dat v. kunst on wetenschap.
d. Regeeringsgeschiedenis v. LODEWIJK XIV
ievert in haar gevolgen een minder gunstig
-tafereel op. 't Luisterrijkste tijdvak v. zijn bestuur was dat v. d. Pyreneeschen vrede, die
nog door Mazarin in 1659 gesloten werd, tot
d. dood v. Colbert, die in 1683 voorviel.
Sodert dozen vrede genoot Frankrijk eenige
jaren rust, totdat d. heerschzucht v. LODEWIJK,
na d. dood v. zijn schoonvader Philips IV,
koning v. Spanje, op d. Spaansche Nederlanden aanspraak maakte; dit deed d. Nederlandsche republiek, Engeland en Zweden op
-eon verdrag tot redding der Zuidelijke Nederlanden bedacht zijn, waardoor in 1668, nadat
LODEWIJK twee roemrijke veldtochten gedaan
had, d. vrede to Aken gesloten word. Hoewel
doze vorst daarbij wel d. veroverde Nederlandsche plaatsen behield, moest hij echter
zijn plan (geheel Belgi6 in zijn bezit to krijgen)
laten varen, een teleurstelling, die hij inzonderheid a. d. invloed onzer Republiek toeschreef.
Begeerig zich op deze to wreken, begon hij,
in vereeniging met Engeland, Munster en
Keulen (die hij in zijn belang had weten over
to halen) tegen haar een oorlog, die voor d.
handel v. Frankrijk hoogst nadoelig was en
waaraan Spanje, d. keizer en Brandenburg
tegen dat rijk eerlang deel namen. d. Krijg
duurde v. 1672 tot 1678, toen d. Nijmeegsche
vrede •gesloten word. Gelukkig was 't voor
LODEWIJK geweest, wanneer hij thans zijn
plannen tot vergrooting des rijks gestaakt
had; doch hiertoe was hij to heerschzuchtig
-en verstond hij al to weinig d. kunst der
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matiging en zelf beheersching. Bij d. laatste
verdragen namelijk waren verscheidene plaatsen met haar onderhoorigheden a. Frankrijk
afgestaan, doch d. grenzen dier onderhoorigheden waren niet bepaald geworden. Daarom
stelde d. koning in 1680 to Metz en Breisach
d. zoogenoemde hereenigingkamers (chambres
de reunion) in, die bij wijze v. rechten hem
alles moesten toekennen, wat maar eenigszins
onder d. benaming „onderhoorigheden" kon
gerekend worden. Straatsburg, hieronder niet
begrepen, list hij in stilts door zooveel troepen omsingelen, dat deze gewichtige plaats
zich op d. eerste opeisching overgaf; en,
ofschoon Spanje on 't Duitsche rijk hiertegen
verzet aanteekenden, oordeelden beiden 't editor geraden, in 1684 met LODEWIJK een wapenstilstand v. 20 jaar to sluiten, waarbij hij in
't bezit v. alle plaatsen bleef, die tot 1 Sept.
1681 met Frankrijk vereenigd waren geworden.
Intusschen stierf Colbert on sedert daalde
Frankrijk weder even spoedig, als 't onder
zijn bestuur zich verheven had. d. Eerste slag,
welke dit rijk na zijn dood trof, was d. opheffing v. 't edict v. Nantes in 1685, waardoor
't vele duizenden zijner nuttigste onderdanen
verloor on waartoe d. koning zoowel op aanradon v. zijn staatssecretaris Louvois als v.
zijn biechtvader per° la Chaise on Madame de
Maintenon gebracht word. Kort hierop vond
LODEWIJK, in weerwil v. d. getroffen wapenstilstand, wederorn aanleiding tot een oorlog,
die v. 1688 tot 1697 tegen Duitschland, d.
Nederlanden, Spanje, Savoys en Engeland gevoerd werd on met d. vrede v. Rijswijk eindigde, waarbij LODEWIJK al d. met 't rijk
vereenigde landen weer teruggaf on bovendien Breisach, Freiburg, Kehl en Philipsburg,
met alle kleinere door Frankrijk a. deze zijde
v. d. Rijn aangelegde vestingen, a. Duitschland
afstond. — 1 Nov. 1700 stierf Karel II, koning
v. Spanje, welke gebeurtenis d. Spaanschen
successie-oorlog ten gevolge had, waarin ook
LODEWIJK zich wikkelde en die door d. vredesverdragen v. Utrecht, Rastadt en Baden
in 1713 on '14 eon einde nam. d. Inwendige
welvaart v. 't Fransche rijk Teed zeer door
dezen oorlog, waarin d, uitgaven alleen in
't jaar 1712 d. som v. 345 millioen livres
bedroegen. Aldus nam d. vroegere grootheid.
v. LODEWIJK XIV een einde. Door weinigen
betreurd en door velen veracht om zijn verregaande heerschzucht on zedeloosheid, overl.
d. koning 1 Sept. 1715. — Er bestaat v.
Lodewijks hand een Fransche vertaling v.
't le boek v. Caesar, onder d. titel „La guerre
des Suisses" (1651). Voorts heat men zijn
„Oeuvres" (1806, 6 dln), waaruit (gelijk mode
uit zijn onuitgegeven brieven) Mad. Duras
haar „Pensees de Louis XIV" heeft getrokken (1827). — Over d. geschiedenis v. dezen
koning bestaan eon menigte werken; wij noemen, slechts: Vise, „Memoires pour servir
l'histoire de Louis XIV" (1697, 10 dln), Pellisson, „llistoire de Louis XIV", on d. daarbij behoorende „Lettres historiques" (1729, 6 dln),
Reboulet, „Histoire da regne de Louis XIV"
Anquetil, „Louis XIV" (1789, 4 dln), Mad. la
Duchesse d'Orleans, „Memoires sur la tour de
Louis XIV" (1788), Lemontey, „Essai sur rotablissement monarchiquo de Louis XIV" (1818),
St. Simon, „Memoires sur le siècle de Louis
XIV" (1829, 16 dln), Voltaire, „Siècle do
Louis XIV", Michelet, „Louis XIV et la revocation do Pedit de Nantes" (1875), Ranto,
„Franzosische Geschichte", dl 3 en 4 (187Y),
on Philipson, „Das Zeitalter Ludwigs XIV"
(1880).
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Op dezen volgde gin achterkleinzoon
Lodewijk XV (1715—'74), geb. 15 Febr.
1710 te Fontainebleau. Gedurende diens minderjarigheid werden d. zaken des rijks waargenomen door d. hertog v. Orleans, broederszoon v. Lodewijk XIV, doch in 1723 aanvaardde hij zelf, althans in naam, d. regeering.
Minder geschikt om te regeeren dan om
geregeerd to worden, verkoos d. jonge koning
nu, op raad v. zijn vroegeren leermeester
Fleury, d. hertog v. Bourbon tot eersten
staatsdienaar, die echter in 1726 door d. eerstgenoemden werd opgevolgd. Fleury's hoofddoel
was, d. diep vervallen staat v. 's rijks geldmiddelen door spaarzaamheid zooveel mogelijk to herstellen, doch na d. dood des konings
v. Polen wikkelde Lodewijks wensch, zijn
schoonvader Stanislaus Leczinski tot opvolger verkozen to zien, Frankrijk opnieuw in
een oorlog, die met d. riiislukking v. zijn plan,
maar tevens met d. afstand v. Lotharingen a.
Stanislaus eindigde. — Na d. dood v. keizer
Karel VI, in 1710, ontstond 1. Oostenrijksche
successie-oorlog, waarin Frankrijk tegen Oostenrijk partij koos en voor d. keurvorst v.
Beieren streed, die op d. geheele Oostenrijksche monarchie aanspraak maakte. Daze onstaatkundige en onrechtvaardige oorlog eindigde met d. vrede te Aken in 1748, waarbij
Frankrijk, wel zijn verloren kolonien terugkreeg, doch 't rijk geheel was uitgeput. LODEWIJK intusschen maakte zich d. algemeene
achting meer en meer onwaardig, verviel tot
d. grootste traagheid en zinneltjkheid en gaf
zich zelf en 't geheele rtjksbestuur a. d. beruchte markiezin de Pompadour over, onder
wier verkwistend bestuur 's lands geldmidde
len zoowel als d. land- en zeemacht geheel
to gronde gingen, terwijl d. natie zelf alle
achting jegens d. koning en 't hof verloor.
In dezen toestand zag Frankrijk zich in 1751,
wegens d. forten a. d. rivier Ohio in Amerika,
in een zeeoorlog met Engeland gewikkeld en
nam 't nog bovendien a. d. zevenjarigen oorlog deel, waarin 't zich met Oostenrijk tegen
Pruisen vereenigde (1756—'63). d. Hertog v.
Choiseul werd tot eersten minister benoemd,
met dit gevolg, dat, nadat in Dec. 1758 een
nieuw verdrag met Oostenrijk gesloten was,
d. Franschen ter zee en to land groote verliezen laden. Hun krijgsroem daalde, inzonclerheid door d. slag bij Rosbach, zoo aanzienlijk, dat zij zich na 7 ongelukkige jaren nog
gelukkig mochten achten, dat door Choiseul
in 1762 een verdrag met Engeland en 't volgend jaar d. vrede to Parijs tot stand gebracht werd, waarbtj Canada tot a. d. Mississippi, kaap Breton en d. eil. Grenada, Tabago,
s. Vincent en Dominique door Frankrijk a. d.
Engelschen moesten worden afgestaan. LODEWIJK zag dit alles met d. grootste onverschilligheid aan on d. achting voor zijn persoon
zonk, evenals Frankrijks aanzien, voortdurend
lager, zoodat 't zelfs niet eens gekend werd
in d. verdeeling v. Polen in 1773. In d. laatste
jaren zijns levens geheel door zijn bijzit, d.
hertogin du Barry, beheerscht, verzonk d.
koning tot d. grootste nietswaardigheid on
ellende; hij oven. 10 Mei 1774, een schuld
nalatende v. 4000 millioen livres. — Als een
bijzonderheid kan nog worden aangehaald,
dat LODEWIJK XV d. schrijver is v. „fours
des principaux fleuves et rivieres de l'Europe"
(1718). — Men kan over hem raadplegen d. volgende werken: d'Angerville, „Vie de Louis XV"
(1781, 4 dln); Desodoards, ,,Histoire de Louis
XV" (1798, 3 dln); Lemontey, „Histoire de la
regence et de la minoritO de Louis XV" (1832,
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2 dln), Capefique, „Louis XV et la societe du
18e sit:de" (4 dln, 1842), Michelet, „Louis XV"
(1866), en Jobez, „La France sous Louis XV"
(5 din, 1864—'69).
Hij werd opgevolgd door
Lodewijk XVI (1774—'92), zoon v. d.
dauphin en kleinzoon v. Lodewijk XV, gob.
to Versailles, 23 Aug. 1754. Hij was stark v.
lichaam, doch zwak v. geest en tot zijn ongeluk geraakte hij na d. dood zijns vaders in
handen v. onwaardige leermeesters, die hem
met opzet v. alles terughielden, wat tot zijn
toekomstige bestemming in betrekking kon
staan. Zijn hart bleef wel is waar onbedorven,
doch d. ontwikkeling v. zijn verstand werd
geheel verwaarloosd. Hier bij kwam nog, dat
d. keuze zijner toekomstige gemalin voor hem
zeer onvoordeelig uitviel, want zij overtrof
hem evenzeer in vlugheid v. verstand als in
schranderheid v. oordeel en verkreeg daardoor op hem een invloed, die in 't vervolg
voor 't bestuur v. d. staat gevaarlijk werd.
Na d. aanvaarding zijner regeering koos
LODEWIJK XVI eenige verstandige en rechtschapen rnannen tot zijn ministers. d. Graaf
v. Maurepas werd zijn eerste staatsdienaar,
Turgot plaatste hij a. 't hoofd der financion,
graaf de Vergennes bestuurde d. buitenlandsche zaken en Muy on Sartine die v. oorlog
to land en ter zee; terwijl d. koning zelf in
alles d. zuinigheid betrachtte. 't Geluk v. zijn
yolk wenschende, onthief hij dit v. d. moeilijke heerendiensten en willekeurige belastingen; hij herstelde d. parlementen (hoewel onder
zekere bepalingen) in hun oude rechten en
verwierf door dit een en ander 't onbepaald
vertrouwen der natie, wat door zijn deelneming a. d. Noord-Amerikaanschen oorlog nog
versterkt werd. Tot hiertoe was d. inwendigo
rust weinig of niet gestoord geworden. d.
Ontwerpen v. Turgot vonden bij alle verstandigen bijval, doch hij kon d. koning niet bewegen om d. adel, d. geestelijkheid on d.
parlementen, die alles tegenwerkten, standvastig 't hoofd te bieden. Zij vereenigden
zich tegen d. minister, die d. natie a. zijn
zijde had; langzamerhand hadden er tooneelen plaats, die 't voorspel waren v. die der
omwenteling, doch die aanvankelijk door d.
amnestie v. 17 Mei 1775 gedempt werden.
Kort hierop volgde d. aanstelling v. d. edelen,
nauwgezetten Matesherbes tot staatsdienaar.
Daze was een vriend v. Turgot en beider gemeenschappelijke pogingen zouden waarschijnlijk d. tegenstand der oude wanorde overwonnen hebben, indien niet d. nieuwe oorlogsminister, graaf de St Germain, d. militairen
geest der Franschen in 't hart gegrepen had,
ten gevolge waarvan 't geheele regeeringsstelsel in miscrediet kwam bij d. bevoorrechte
standen. LODEWIJK besloot wel in 1776 door
een Lit de Justice zijn gezag to handhaven;
doch d. koningin, die haar gemaal in schranderheid overtrof en bovendien d. pracht en
't vermaak beminde, volgde met Maurepas.
d. heimelijkon vijand v. Turgot, d. openbaro
meaning. Malesherbes nam zijn ontslag en
Turgot moest nu volgen. d. Bevoorrechte
standen hadden nu d. zege behaald, doch d.
haat v. d. derden stand on d. wensch der
welmeenenden naar een geheele hervorming
(echter met behoud v. d. monarchalen regeeringsvorm) werd nu hoe langer hoe grooter.
Inmiddels nam d. verkwisting a. 't hot
gaandeweg too, vooral bij d. koningin on d.
prinsen, want d. koning zelf onthield zich v.
alle groote uitgaven. d. Verwarring in 't bestuur v. 's rijks geldmiddelen werd door d.
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gedurige afwisseling v. ministers algemeen;
doch LODEWIJK verraadde een gevaarlijke
zwakheid door hen to ontslaan, voordat zij
hun, door hem eerst goedgekeurde plannen
hadden uitgevoerd. Hierbij zorgde zijn aangeboren goedhartigheid al te mild voor d. geestelOken en schonk hij, in navolging v. zijn
voorganger, nooit eenig bisdom of aanzienlijke prebends a. d. burgerstand. Even onbillijk en nadeelig was zijn handelwijs ten
opzichte v. 't leger, waarbij hij alle militaire
rangen bij uitsluiting voor d. adel bestemde.
d. Derde stand moest onder dit alles zwijgen;
doch zooveel te mepr verbitterde zijn haat
tegen d. overigen en 't hof, die men onbeschroomd a. d. dag legde, toen d. beruchte
zaak v. 't halssnoer in Aug. 1785 een aanvang
nam (zie 't art. LAMOTTE). d. Troon daalde hierdoor aanmerkelijk in aanzien en 't was onder
al deze omstandigheden, dat d. vreesachtige vorst, overgehaald door d. minister v.
financien Calonne, d. stouten stap waagde, d.
notabelen bijeen to roepen. Hij opende hun
vergadering 22 Febr.1787 met een aanspraak,
die op 'd. bewogen gemoederen geen voordeelige uitwerking had. 't Deficit, door Calonne
als v. 112 millioen opgegeven, doch op 140
millioen geschat, bracht dezen lichtzinnigen
minister in verdenking, zoodat hij zijn ontslag
kreeg. 't Parlement eischte d. bijeenroeping
der rtjksstanden, waarover 't yolk juichte,
doch waarvoor 't hof sidderde. d. Koning
waagde een Lit de Justice (zie dat art.) on
verwees 't parlement, toen dit zulks voor
onwettig verklaarde, naar Troyes. Nu was
d. oorlog tuss. d. troon en d. natie verklaard,
zoodat, in Bretagne d. adel on d. officieren v.
't regiment Bassigny 't waagden (Juli 1787)
't eerst d. wapenen tegen d. koning op to
vatten. Zelfs d. geestelijkheid vorderde d.
bijeenkomst der standen en d. koning stond
d. derden stand een dubbele vertegenwoordiging toe, zoodat hij met d. beide overige
standen gelijk stond.
Bij dezen staat v. zaken kwam d. nationals
vergadering, die d. troon der Bourbons omver
zou werpen, 5 Mei 1789 bijeen. d. Koning
stond, to midden der onderscheidene partijen,
v. alien verlaten, geheel op zich zelf. Met een
redelijken wil bedoelde hij 't algemeene welzijn, terwijl alles om hem heel: wankelde. d.

Ook v. LODEWIJK XVI heeft men een pennovrucht, ni.: „Description de la fork de Compiegne" (in 1766 gedrukt) en „Maximes morales
et politiques, tiroes de Telemaque" (1766). —
Uitvoeriger vindt men over hem gehandeld
bij Soulavie, „MOmoires du regne de Louis
XVI" (1801, 6 din), Bournisseaux, „Histoire
de Louis XVI" (1829, 4 din), Droz, „Histoire
du regne de Louis XVI" (3 din, 1839—'40),
en Capefique, „Louis XVI" (4 din, 1844).
d. Fransche omwenteling wierp d. koningstroon geheel omver. Eerst d. republiek, daarna
't Napoleontisch keizerrijk vervingen d. alouden regeeringsvorm. d. Bourbons echter
toonden na d. restauratie v. 1814, dat zij 't
geheele omwentelingstijdperk als niet bestaan
hebbend aanmerkten en daarom hest ook in
hun guest Karel Lodewijk, zoon v. LODEWIJK
XVI en Maria Antoinette v. Oostenrijk,
Lodewijk XVII. Doze werd 27 Mrt 1785
to Versailles geb. en met zijn ouders in 1792
in d. Temple gevangen gezet, waar hij, nadat
zijn ouders 't schavot hadden beklommen,
gestreng werd bewaakt en Juni 1795 overl.
Men zie omtrent 't kortstondig leven v. dit
ongelukkig koningskind Eckardt, „MOmoires
historiques sur Louis XVII" (1817), en Beauchesne, „Louis XVII, sa vie, son agonie, sa
mort" (2 din, 1852).
Hoewel d. dood v. dozen knaap yolkomen
bewezen schijnt, hebben echter onderscheidene
gelukzoekers (en sommigen met vrij gunstig
gevolg voor hun fortuin) voorgewend, dat d.
dauphin niet in d. Temple was overl., maar
met behulp v. een trouwen bediende ontsnapt.
d. Meest bekende v. die pretendenten noemde
zich hertog v. Normandio, die in 1845 to
Delft overl. is. Zie hieromtrent Gruau de la
Barre, „Intrigues devoilees, ou Louis XVII,
dernier roi legitime de la France" (3 din,
1846—'48; eon work, met zooveel overtuigings.
kracht geschreven, dat men, al lezende, geneigd zou worden, d. aanspraak v. Naundorf,

Volkspartij haatte hem; d..pitgewekenen en d.
in Frankrijk teruggebleven edelen hielden horn
voor onbekwaam voor d. regeering. Bereidwillig bracht hij d. staat d. grootste offers,
zelfs 't afdanken zijner lijfwacht, waardoor
hij zich zelf in gevaar stelde. Doch d. teerling
was geworpen on d. voor zulke tijden en
omstandigheden veel to zwakke koning zag
zich dermate in 't nauw gebracht, dat hij
met zijn gemalin, zijn zuster en d. beide kinderen in d. nacht v. 20 op 21 Juni 1791 op d.
vlucht ging, tot overmaat v. verblinding een
manifest achterlatende, waarin hij tegen alle
handelingen der rationale vergadering protesteerde. Onderwog aangehouden, werd 't
koninklijke gezin n. Parijs teruggevoerd;
zelfs 't reizen in zijn eigen land werd d.
koning onmogelijk gemaakt. d. Omwenteling
holde met elken dag verder en 11 Aug. 1792
werd d. ongelukkige vorst met zijn gezin
gevangen gezet en 21 Sept. daaraanvolgende
v. d. troon vervallen verklaard. d. Nationale
vergadering verklaarde hem 26 Dec. schuldig
a. verraad tegen d. staat en veroordeelde hem,
19 Jan. 1793. met 383 tegen 310 stenamen ter
dood, welk vonnis twee dagen later door d.
guillotine a. hem ten uitvoer werd gebracht.

broeders d. braven, doch niet zeer schranderen
hertog de la Vauguyon tot opvoeder. Ofschoon
hij gedurende d. woelingen, die a. d. eigenl.
omwenteling voorafgingen, d. zijde des parlements hield en daardoor d. volksgunst won,
achtte hij 't echter geraden, in d. nacht v. 20
Juni 1791 met zijn koninklijken brooder d.
vlucht to nemen. Gelukkiger dan deze, kwam
hij zonder hinder to Brussel en trachtte hij
gedurende 't omwentelingstijdperk op allerlei
wijzen onderscheiden mogendheden to bewegen om zijn geslacht op d. Franschen troon te
herstellen. Na d. dood zijns brooders vaardigde
hij een manifest uit, waarbij hij d. dauphin
onder d. naam Lodewijk XVII tot koning
uitriep en zich zelf tot regent des rijks verklaarde. Zoodra zijn neefje gestorven was,
nam hij, toen to Verona wonende en d. titel
graaf v. Rijsel voerende, d. koninklijken
titel en d. naam LODEWIJK XVIII aan. Napoleon's overwinningen in Italie deden hem uit
Verona wijken en hij zwierf nu hier, dan daar,
totdat d. keizer v. Rusland hem een wijkplaats aanbood te Mitau in Koerland, waar
hij v. 1798 tot 1801 een kleine hof houding
had. Doch d. betrekkingen tuss. Rusland en
't Fransche consulaat veroorzaakten zijn ver-

gelijk hij eigenl. heette, to laten golden). Daar
genoemd kind d. naam LODEWIJK XVII, als

wettig erfgenaam v. d. Franschen troon, heette
to hebben gedragen, noemde zich d. brooder
v. Lodewijk XVI, die na d. val v. Napoleon I
d. troon beklom
geb. to Versailles,
Lodewijk XVIII,
17 Nov. 1755. Als kind had deze vorst met zijn
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wijdering nit Mitau en nu hield hij zich
eenigen tijd te Warschau op, vanwaar hij een
protest deed uitgaan wegens Napoleon's troonsbeklimming. Na nogmaals te Mitau en elders
zijn verblijf to hebben gehouden, vestigde hij
zich in 1807 in Engeland. Na d. val v. Napoleon ward hij ten gevolge v. verschill. onderbandelingen, 3 Mei 1814, koning v. Frankrijk;
doch d. landing v. Napoleon in Frankrijk,
Mrt 1815, deed hem d. wijk nemen n. Gent,
vanwaar hij na d. slag bij Waterloo n. Frankrijk terugkeerde. Ofschoon hij toen d. schoone
beloften herhaalde, welke hij 't vorig jaar
met betrekking tot 't verleenen v. staatsinstellingen naar d. geest der eeuw en d. behoetten
des tijds gedaan had, kwam hij die niet na.
Dit deed d. gisting der parttjen in Frankrijk
levendig blijven, hoewel 't er uitwendig rustig bleef tot a. zijn dood, die 16 Sept. 1824
voorviel. Zie over hem „Memoires de
Louis XVIII" (1822); Antoine, „Vie de S. M.
Louis XVIII" (1816); de Beauchamp, „Vie de
Louis XVIII" (1825, 2 din), en Du Bertrand,
„Regne de Louis XVIII" (1825, 2 dln).
Zijn opvolger was zijn jongere brooder
Karel, graaf v. Artois, onder d. naam Karel X.
Toen doze door d. Juli-omwenteling v. 1830
onttroond was, ward d. waardigheid v. Koning
der Franschen opgedragen aan
Lodewijk Philips
(LOUIS PHILIPPE)
(1830—'48), hertog v. Orleans, geb. to Parijs,
6 Oct. 1773, zoon v. Lodewijk Philips Joseph,
hertog v. Orleans, en Louise Marie Adelaide
de Penthievre. Na zijn eerste oproeding v. d.
beroemde Mad. de Geniis genoten on in verschill. talon on wetenschappen groote vorderingen gemaakt te hebben, trad hij in dienst
bij d. nationale garde on nam hij deel a. onderscheiden krtjgsbedrijven v. 't Fransche leger
onder Dumouriez, met wien hij in April 1793
n. Oostenrtjk moest vluchten. d. Hertog v.
Chartres, zooals toen zijn titel was, verkeerde
toen eenigen tijd in zeer bekrompen omstandigheden on was zelfs genoodzaakt als onderwijzer in d. wis- en aardrtjkskunde te Reiehenau onder een aangenomen naam workzaam to zijn. Later deed hij een reis door Scandinavi6 en hij vestigde zich in 1796 in NoordAmerika. Vier jaar later keerde hij ochtor
weer n. Engeland terug en hij hield zich eenigen
tijd to Palermo a. 't hof v. d. half onttroonden
koning v. Napels op, wiens dochter hij in
1809 huwde. Na vruchteloos getracht to hebben, v. Cataloni6 uit 't zuiden v. Frankrijk
tot opstand tegen Napoleon to brengen, keerde
hij n. Palermo terug, totdat d. val v. Napoleon
hem n. Frankrijk deed vertrekken, waarschijnMk in d. hoop v. bij d. impopulariteit v. d.•
oudsten tak der Bourbons voor d. troon in
aanmerking to zullen kornen. Toen dit mislukte, begaf hij zich met zijn gezin n. Engeland, zich echter bij afwisseling in Frankrijk
ophoudende, uitsluitend bijna in d. tijd v.
Karel X, wiens val zijn schranderheid waarschijnlijk voorzag. Bij d. omwenteling v. 1830
word hij benoemd tot regent des rijks on
spoedig daarna, 9 Aug., beklom hij d. troop
onder d. titel „koning der Franschen". Moeilijk
was als zoodanig zijn taak; want. hoewel hij
grooten invloed had bij d. gematigden, woelde
d. partij der revolutionnairen nog zeer stork
en, kon d. nieuwe koning a. d. eene zijde d.
oorsprong v. zijn koningschap, d. volkswil,
niet verloochenen, hij kon a. d. anderen kant
met geen mogelijkheid voldoen a. eischen, die
Frankrijk en geheel Europa in gevaar brachten. Groote ' schranderheid legde LODEWIJK
PHILIPS a. d. dag in 't houden v. d. middelweg,
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doch, toen 't yolk begon to bemerken, dat d.
hooge regeering invloed op d. keus der yolksvertegenwoordiging uitoefende, waarbij deze
moest ophouden d. uitdrukking v. d. volkswil
to zijn, verloor d. koning d. invloed en d. genegenheid, die hij bezat, en d. omwenteling
v. Febr. 1848 deed d. vlam uitbreken uit brandstoffen, die reeds lang hadden gesmeuld. d.
Koning moest vluchten; op zijn troonsafstand
ten behoove v. 't zoontje v. zijn 13 Juli met
een rijtuig verongelukten oudsten zoon word
geen acht geslagen; d. republiek word uitgeroepen en LODEWIJK PHILIPS overl. to Clare
mont (in Engeland), waar hij eon wijkplaats
had gevonden, 26 Aug. 1850. Zie over hem:
Birch, „Ludwig Philipp, KOnig der Franzosen"
(1841—'44, 3 din), en Montalivet, „Le roi Louis
Philippe" (1851); Lemoine, „Abdication du roi
Louis Philippe, racontee par lui-meme" (1851),
en Brillault de Gerainville, „Histoire de Louis
Philippe" (3 dln, 1870—'76).
KONINGEN VAN BEIEREN.

Lodewijk I (KARL AUGUST), 1825—'48,
gob. 25 Aug. 1786 to Straatsburg als d. hoogbegaafde oudste zoon v. d. keurvorst, d. lateren
koning Maximiliaan I Joseph; sedert 1810 gehuwd met prinses Therese v. Saksen-Hildburghausen (gob. 1792, overl. 26 Oct. 1854),
volgde hij 13 Oct. 1825 zijn vader in d. regeering
op. d. Geschiedenis v. zijn regeering is meer een
stuk kunstgeschiedenis dan eon geschiedenis v.
d. staatkunde. Zelf met veel aanleg voor d. podzie on kunst begaafd (zijn „Gedichte" verschenen in 1839 in 4 din), trok hij d. beroemdste kunstenaars (Cornelius, Schwanthaler, Schllorr,
Kaulbach e. a.) in zijn nabijheid; hij reorganiseerde d. kunstacademie, deed prachtige gebouwon stichten ('t Koninklijk Paleis. d. Basilica,
d. Lode w ijkskerk, d. „Ruh meshalle", d. Triomfpoort, d. Pinakotheek enz. in Mtinchen; d. Walhalla bij Regensburg), herstelde d. doms to Barnberg, Regensburg, Spiers enz., verlegde reeds in
1826 d. universiteit v. Landshut n. Mtmchen
en riep uitstekende geleerden naar zijn land.
Hij riep ook in Beieren d. geschiedkundige
vereenigingen in 't leven, liet 't Ludwigskanaal graven ter verbinding v. Donau on
Main, stichtte d. stad Ludwigshafen en bracht
uit geestdrift voor Oud-Hellas, 't hoofdland der classieke kunst, ook a. d. Grieksche zaak, toen zijn zoon Otto tot koning v.
Griekenland gekozen was, groote geldoilers.
In kerkeltjk en staatkundig opzicht helde
koning LODEWIJK meer en meer tot d. reactie
over, vooral sedert d. benoeming v. Abels tot
minister v. Binnenlandsche Zaken (1837). Wel
word dit ministerie door 't conflict met d.
Spaansche danseres Lola Montez in 1847 ten
val gebracht, maar reeds in Febr. 1848 kwam
't ten gevolge v. d. invloed v. doze Spaansche
dame op LODEWIJK tot zulk een onrustige
volksbeweging in Mfmchen en weIdra in
geheel Beieren, dat LODEWIJK 21 Mrt 1848 ten
behoove v. zijn oudsten zoon, Maximiliaan II,
afstand deed. Hij overl. 29 Feb. 1868 te Nizza;
zijn lick werd in d. Mtinchener Basilica bijgezet. Hij had vier zonen en vier dochters,
t. w. zijn opvolger Maximiliaan II; Otto, koning
v. Griekenland; prins Luitpold, geb. 12 Mrt
1821 te •Wilrzburg, Beiersch artillerie-generaal
on generaal-inspecteur v. 't leger, sedert 1886
prins-regent v. Beieren; prins Adalbert, geb.
19 Juli 1828 to Miinchen, sedert 1875 Beiersch
generaal der cavalerie, overl. 21 Sept. 1875
to Nymphenburg; Maria, geb. 30 Aug. 1813,
gehuwd met groothertog Lodewijk IIT v.
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Hessen, overl. 25 Mei 1862; Adelgunde, geb.
19 Mrt 1823, gehuwd met hertog Frans V
v. Modena, overl. 20 Nov. 1875; Hildegarde,
geb. 10 Juni 1825, gehuwd met aartshertog
Albreeilt v. Oostenrijk, overl. 2 Apr. 1864;
Alexandra, geb. 26 Aug. 1826, over]: 8 Mei 1875.
Lodewijk II (OTTO FRIEDRICH WILHELM),
1864-1886, zoon v. Maximiliaan II en koningin
Maria, dochter v. d. in 1851 overl. prins Wilhelm
v. Pruisen, geb. 25 Aug.1845 to Nymphenburg.
Hij beperkte zijn staatkundige werkzaamheid
tot 't strikt noodwendige. Reeds in 1866 vertoefde hij in volkomen afzondering op 't slot
Berg a. 't Starnberger moor en hij ging geheel
op in zijn dwepende voorliefde voor d. muziek,
vooral in die v. Richard Wagner, dien hij met
gunstbewijzen overlaadde, tot Wagner zelf
langzamerhand door zijn optreden d. gunst
v. zijn beschermer verloor. Daarop kwam LODEWIJK voor korten tijd eenigszins uit zijn afgetrokkenh ► d to voorschijn; ook verloofde hij
zich in 1867 met hertogin Sophie v. Beieren,
d. latere hertogin v. Alencon; deze verloving
raakte echter weer in 't zelfde jaar af. Sedert
werd d. koning meer menschenschuw dan ooit en leefde hij meestal op 't slot Berg of
op Hohenschwanga en op Linderdorf; in d.
laatste 10 jaren zijns levens was hij vooral
werkzaam voor d. stichting v. verscheidene
bouwwerken, o. a. voor 't paleis op 't HerreninFel in 't Chiemenmeer in d. stijl Lodewijk
XIV, dat echter onvoltooid bleef. Hoe groot
overigens ook d. eigenaardigheden v. dezen
monarch, vervuld v. een onbuigzaam gevoel
v. vorstenwaarde en v. Beierschen hoogmoed,
waren, hij nam toch trouw zijn plichten als
vorst waar en verloor ook in d. laatste 10 jaren
zijns levens zijn inzicht in d. politieke zaken
niet. Vooral heeft hij door zijn houding in d.
oorlogsvraag v. 1870 en zijn bemoeiingen voor
d. stichting v. een nieuw Duitsch keizerrijk
zich recht verworven op d. dankbaarheid v.
Duitschland en heeft hij zich a. zijn liberaal
ministerie, niettegenstaande d. clerikale kamermeerderheid, gehouden. In d. laatste jaren
namen zijn eigenaardigheden een steeds bedenkelijker karakter aan, tot 't eindelijk in Juni
1886 zeker word, dat d. koning a. een zielsziekte
Teed. Daarom word 10 Juni 1886 een regentschap
aangesteld on LODEWIJK v. Hohenschwanga
naar 't slot Berg vervoerd. Maar reeds 12 Juni
eindigde LODEWIJK'S leven, dewijl hij zich
in 't Starnberger moor verdronk en ook
zijn lijfarts, Dr. L. von Gudden, moo in d.
diopte trok. — Als koning volgde hem zijn
brooder Otto (geb. 27 Apr. 1848 to Mtimchen)
op, die ook sedert 1870 a. een zielsziekte lijdt on
in 't eenzame jachtslot Fiirstenried leeft. d.
Regeering wordt waargenomen door d. oom
v. beide broeders, prins LUITPOLD.
KONINGEN VAN NAPELS EN SICILLE.

Lodewijk I , geb. 23 Juli 1359, was hertog v. Anjou, maar werd door Johanna,
koningin-weduwe v. Napels en Sicilia tot zoon
nangenomen en beklom als zoodanig d. troon
in 1380. Zijn regeering was een aanhoudende
strijd tegen Karel v. Durazzo, wien d. koning
v. Hongarije zijn ware of vermeende rechten
Op d. Napelsche kroon had afgestaan. Hij
overl. 20 Sept. 1384 en werd opgevolgd door
zijn zoon
Lodewijk II , geb. 7 Oct. 1377, overl. 29
Apr. 1417, die tot opvolger had zijn zoon
Lodewijk III , geb. 21 Sept. 1403, die d.
beruchte Johanna II to bestrijden had en 4
Nov. 1434 overl.

KONINGEN VAN HONGARIJE, POLEN EN BOHEMEN.

L odewijk I (1342—'82), bljgenaamd d.
geb. 6 Mrt 1326, volgde in 1342 zijn
vader, Karel Robert, als koning v. Hongarija
op. Hij voerde lange en zware oorlogen tegen
d. Zevenbergers, Litthauers, Croaten en Bulgaren, alsmede in Italie en werd na d. dood
v. zijn oom Casimir in 1370 koning v. Polen.
Hij overl. 11 Sept. 1382 to Thyrnau.
L odewijk
koning v. Hongartje en
Bohemen, werd in 1506 geb. en sneuvelde 30
Aug. 1526 in d. slag bij Mohacz.

GROOTE,

KONING VAN PORTUGAL.

L odewijk I (Dom LUIZ FILIPPE), hertog v.
Saksen, zoon v. koning Ferdinand, prins v.
Coburg-Kohary (geb. 1816), uit diens echt met
koningin Maria II da Gloria (geb. 1819, overl.
1853), een dochter v. keizer Pedro I v. Brazilie„
gob. 31 Oct. 1838. Als prins voerde hij d. titel
„prins v. Oporto" on hij volgde zijn brooder,
koning Pedro V, 11 Nov. 1861 op d. troon v.
Portugal op. Sedert 1862 was LODEWIJK gehuwd met prinses Maria Pia (geb. 16 Oct.
1847), een dochter v. Victor Emanuel II v.
Italie, die hem twee zonen schonk, Karel of
Carlos (geb. 28 Sept. 1863), die als kroonprins
hertog v. Braganza heette, en prins Alfons.
(geb. 31 Juli 1865), hertog v. Oporto. LODEWIJK
was ook als schrijver werkzaam, hij word
opgevolgd door zijn 26-jarigen zoon Carlos,
die gehuwd is met prinses Amalia, dochter
v. d. graaf v. Parijs. d. Oudste zoon uit dit
huwelijk is Louis Philip, geb. 21 Mrt 1887.
KONING VAN HOLLAND.

Lodewijk Bonaparte, brooder v. Napoleon I, geb. to Ajaccio op 't eiland Corsica,
2 Sept. 1778, oefende zich in zijn jeugd op d.
artillerie-school to Chalons on vergezelde zijn
brooder Napoleon op diens veldtochten in
Italie en Egypte. Na d. troonsbeklimming v.
dozen werd hij benoemd tot connOtable des
rijks en gouverneur v. Piemont, welke betrekking hij evenwel spoedig wegens d.
zwakken staat zijner gezondheid moest neerleggen. Tegen zijn zin moest hij, 5 Juni 1806,
't uit d. voormalige Nederlandsche republiek
en een gedeelte v. Oost-Friesland gevormde
koninkrijk Holland uit d. hand v. zijn brooder
d. keizer, op zoogenaamd aanzoek der Nederlanders, aannemen. Ofschoon afhankelijk v..
Napoleon en eigenlijk slechts diens stadhouder, deed hij al 't mogelijke ten baste v. zijn
rijk; hij handelde zoo zelfstandig als hem
in zijn ondergeschikten toestand mogelijk was
en deed alles, ten einde zich d. genegenheiel
zijner onderdanen to verwerven, gelijk o. a.
bleek bij d. ramp v. Leiden in 1807 en bij d.
watersnood v. 1808. d. Afkeer der Nederlanders v. d. hun opgedrongen „lammen koning",
zooals men hem wegens zijn kreupelen moeilijken gang noemde, verdween dan ook weldra.
Alleen zijn wispelturigheid, die, bijv. in't herhaald veranderen v. d. zetel zijner regeering,
vele onkosten medebracht, hinderde d. zuinigheid v. d. landaard. Oprecht betreurde men
't, dat LODEWIJK naar Parijs ontboden werd
om zich wegens 't niet gestreng genoeg waken tegen d. sluikhandel met Engeland to
verantwoorden en ten gevolge v. d. bezetting
zijner hoofdstad door Fransche troepen genoodzaakt was, d. kroon neer to leggen,
waarna Nederland onmiddellijk bij Frankr;Ik
-w, rd ingelijfd. LODEWIJK nam d. naarn graaf
v. a. Leo aan naar eon door Napoleon a. diens
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stiefdochter Hortense Eugenie Beauharnais,
LODEWIJK'S gemalin, geschonken domein.bij
Parijs en begaf zich n. Gratz. In 1813 bood
hij ons land zijn dienst aan, ons te helpen
bevrijden v. 't Fransche juk. Later woonde
hij achtereenvolgens te Lausanne, Rome en
Florence. Op reis voor 't ontmoeten v. zijn
uit 't kasteel Ham ontvluchten zoon (d. lateren
keizer Napoleon III) overl. hij te Livorno,
2:5 Juli 1846. Als schrijver heeft d. voormalige
koning v. Holland zich bekend gemaakt door
een roman, „Marie, les. peines de l'amour, ou
les Hollandaises" (1814, 3 dln), alsmede door
„Documents historiques et reflexions sur le
gouvernement de la Hollande" (1819, 3 dln) en
„Observations sur l'histoire de Napoleon" (1834).
HERTOGEN VAN SAVOIJE.

Lodewijk I

volgde zijn vader Jacobus
na diens vroegen deod onder d. voogdij v.
Amadeus IV in 1402 op. Hij was d. stichter
der hoogeschool te Turijn en had zooveel
invloed, dat men hem uitnoodigde om n.
Constanz te komen, ten einde er op 't concilie
d. kerkelijke geschillen to helpen bijleggen.
Hij overl. to Pignerol, 11 Dec. 1418,
L odewijk II , zoon en opvolger v. hertog
Amadeus, geb. to GenOve, 14 Febr. 1402, was
een dapper worst en ouderscheidde zich in
zijn regeering vooral door gestrenge zucht
voor rechtvaardigheid. Hij overl. 29 Jan. 1465.
Lodewijk III, wiens geboortejaar onbekend schijnt, overl. in 1482.
MARKGRAAF VAN BADEN-BADEN.

L odewijk Willem,

geb. 8 Apr. 165:5,
ouderscheidde zich als een der voortreffelijkste
legerhoofden v. zijn tijd, zoowel in d. oorlogen
tegen d. Turken als in die tegen Lodewijk XIV.
Bij vooroverlijden v. zijn vader volgde hij
in 1678 zijn grootvader op en hij was, hoewel
met ongunstigen uitslag, na Sobieski's dood
in 1697 d. mededinger v. d. Saksischen keurvorst Frederik August naar d. kroon v. Polen.
krijgsbouwkundige is hij bekend door
't aanleggen der vermaarde verdedigingslinie
v. 't Schwartzwald n. Stollhofen a. d. Rijn.

Hij overl. 4 Jan. 1707 to Rastadt.
GROOTHERTOGEN VAN HESSEN.

Lodewijk I (1790-1830). zoon v. d. landgraaf Lodewijk IX, geb. 14 Juni 1753 to Prenzlau
(Untermark); hij volgde zijn vader in 1790 in
.d. regeering op als landgraaf LODEWIJK (X)
en kreeg, na in 1806 tot 't Rijnverbond to
zijn toegetreden, d. groothertogstitel. Zijn
troepen vochten in alle oorlogen v. Napoleon
mee, totdat LODEWIJK zich in Nov. 1813 bij
d. Verbondenen aansloot. Hij was een der
eerste Duitsche vorsten, die zijn land een
grondwet gaf (1820); hij bracht een tolverbond
met Pruisen tot stand en schiep 't Darm
stadter hoftheater. Hij over!. 6 Apr. 1830 on
word opgevolgd door zijn zoon
Lodewijk II (1830—'48), geb. 26 Dec. 1777
to Darmstadt. Doze was niet in staat a. d.
reactie krachtig weerstand to bieden, benoemde
5 Mei 1848 zijn oudsten zoon tot mederegent

en overl. 16 Juni v. dat jaar. — Zijn zoon en
opvol ger
Lodewijk HI (1848—'77), geb. 9 Juni 1806,
maakte zich reeds als mederegent zijns vaders
populair, verliet sedert Juni 1850 zijn tot nu

toe gevoerde politick en heeft daze eerst
sedert 1871 weer een meer vrijzinnige richting
gegeven. Hij over!. 13 Juni 1877 to Seeheim
bij Ingenheim. Zijn echt, in 1833 met prinses
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Mathilde v. Beieren (geb. 30 Aug. 1818, over!.."
25 Mei 1862), een dochter v. koning Lodewijk I,
gesloten, bleef kinderloos. In 1868 sloot 110
een morganatisch huwelijk met Magdalene,
vrijvrouw v. Hochstadten.
L odewijk IV (FRIEDRICH WILHELM KARL),
zoon v. prins Karel (d. tweeden zoon v.groothertog Lodewijk II, overl. 20 Mrt 1877), geb.
12 Sept. 1837. In 1870 on '71 voerde hij d.Hessensche infanteriedivisie aan, die zich biJ
Gravelotte en in 't gevecht a. d. Loire onderscheidde, on hij bleef ook na d. krijg haar bevelbobber. Na d. dood v. zijn oom, groothertog Lodewijk III, kwam hij 13 Juni 1877 a. d.
regeering. Sedert 1862 was hij gehuwd met prinses Alice v. Groot-Britanni6 (geb. 25 Apr. 1843,.
over!. 14 Dec. 1878), een dochter v. koningin
Victoria. Troonopvolger is zijn oudste zoon,
aartsgroothertog ERNST LUDWIG (geb. 25 Nov.
1868 to Darmstadt). 30 Apr. 1884 huwde groothertog LODEWIJK nogmaals, on wel met d.
linkerhand, met Frau Alexandrine von Kolemine, geb. gravin Hutten-Czapska (geb. 18 Nov.:
1853), d. latere gravin Romrod, maar doze echt
werd reeds 22 Juli v. 't zelfde jaar ontbonden.
Hij over!. 8 Aug. 1892. Van zijn dochters
d. oudste gehuwd met d. prins v. Battenburg;
d. tweede met grootvorst Sergius v. Rusland,
d. derde met prins Hendrik, broader v. d.
Duitschen keizer (Wilhelm II).
KEURVORSTEN VAN DE PALTZ.

Lodewijk I ward in 1215 paltsgraaf.
nam deel a. een kruistocht n. Palestina en
overl. in 12.31 a. een wonde, hem bij ongeluk
door een hofnar toegebracht.
Lodewijk II , geb. in 1229, kwam na d.
dood v. zijn vader in 1253 a. d. regeering en
overl. in 1294.

L odewijk III , geb. in 1378, was wereldlijk voorzitter v. 't concilie v. Constanz en d.
stichter v. d. universiteits-bibliotheek to Heidelberg en over!. in 1436.
Lodewijk IV, geb. 2 Juli 1478, was een,
krachtig voorstander v. d. godsdienstvrijheid.
Op d. rijksdag to Worms wilde hij 't a. Luther
toegezegde vrijgeleide met alle macht hebben.
gehandhaafd; ook haalde hij keizer Karel V
over om niemand wegens d. godsdienst tevervolgen, eer een concilie zou zijn bijeengeroepen. d. Vrede v. Duits3hland ward verloren geacht, toen hij 26 Mrt 1544 over!.
L odewijk V, geb. 4 Juli 1539, schafte-

onder zijn beheer d. hervormden godsdienst
of on voerde d. Luthersche bolijdenis in. Hij
over!. 12 Oct. 1583.
KEURVORSTEN VAN BRANDENBURG.

Lodewijk I leefde in d. eerste helft der
14e eeuw on over!. in 1350.
L odewijk II, brooder v. d. 1r origen, was
een zoon v. keizer Lodewijk IV en Margaretha,
dochter v. graaf Willem III v. Holland. Hij
word in 1328 to Rome geb., bij gelegenheid
dat zijn vader zich aldaar beyond, ten einde
tot Roomsch-koning gekroond to worden. Na
d. dood v. zijn vader bekwam hij bij dealing
met zijn brooder d. mark Brandenburg, terwijl
doze Karinthie en Tirol ontving, b3nevens d.
waardigheid v. keurvorst, die hail na d. dood
zijns broeders, in 1359, made ten ueel viol. Hi,

overl. in 1366.
GRAVEN EN LANDGRAVEN VAN THaRINGEN.

L odewijk I, bijgenaamd MET DEN BAAPTh
(1039—'56), was d. eerste landgraaf v. Thuringen en over!. in 1055. Zijn zoon
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Lodewijk II
d. SPRINGER, werd in 1042
geb. HU zou, volgens d. overlevering, liefde
hebben opgevat voor d. gemalin v.keurvorst
Frederik v. Saksen on deze, die liefde beantwoordende, h9m hebben aangeraden, op d. jacht
met Frederik twist to zoeken en hem als bij
.ongeluk om to brengen, 'tgeen doze deed.
Daarna zou hij d. weduwe hebben getrouwd,
maar door d. bloedverwanten des verslagenen
-zoo zijn vervolgd geworden, dat hij in d. Saale
.sprong v. 't slot Giebichenstein, waar horn
d. keizer gevangen had gezet. Hij bracht er
-echter 't leven of en stichtte tot boetedoening
eenige kloosters, waarna hij in 1123 als Bone-dictijner monnik over].
L odewijk Ii, d. IJZEREN, zoon en opvolger v. landgraaf Lodewijk I en geb. in 1130;
reeds vroeg trad hij in 't huwelijk met Jutta,
.een zuster v. keizer Frederik I, en hij was sedert
.een getrouw aanhanger v. d. Hohenstaufen.
Hij strafte volgens d. sage op d. aanmaning
V. d. smid v. Ruhla („Landgraf, werde hart!")
zijn adellUken strong voor hun gewelddadigheden. HU over]. in 1172. Peter Lohmann en
Alexander Rost hebben LODEWIJK II op 't tooneel gebracht.
L odewijk III d. MILDE of VROME, landgraaf v. 1172—'90, een zoon v. d. voorg.,
werd door d. keizer om zijn trouw ook tot
paltsgraaf v. Saksen benoemd ; hij werd in 1180
met zijn broer Hermann door Hendrik d.
Leeuw bij Weiszensee verslagen; hij nam a. d.
z3en kruistocht deel, onderscheidde zich vooral
tij d. belegering v. Acre (1189) en overt.
26 Oct. 1190 op d. terugreis op 't eiland Cyprus
kinderloos, zoodat zijn broeder Hermann hem
opvolgde.
_Lodewijk IV, d. HEILIGE, landgraaf v.
1217—'27, geb. 28 Oct. 1200 als zoon v. landgraaf Hermann I, huwde in 1221 met d. heilige Elizabeth, dochter v. koning Andreas II
V. Hongarije, liet zich in 1226 met Meiszen,
d. Lausitz en Pleiszerland beleenen en overt.
11 Sept. 1227 op een kruisvaart te Otranto.
GRAAF VAN NASSAU.

Lodewijk,

graaf v. Nassau, was een zoon
v. Willem v. Nassau en Juliana v. Stolberg
en werd gob. te Dillenburg, 22 Jan. 1537. Hij
was een jongere brooder v. prins Willem v.
Oranjo en evenals deze een krachtig strijder
voor d. vrijheid. In 1568 door Alva uit d.
Nederlanden verbannen en v. zijn goederen
verbeurd verklaard (hij was een vriend v.
Brederode en vertoefde langen tijd to Brussel),
verzamelde LODEWIJK, op last v. zijn broeder
Willem, in Duitschland een klein Leger, waarmee hij over Emden in Oost Friesland een
inval deed in Groningen, waar hij bij Heiligerlee dat art.) een schitterende overwinning
ep d. Spanjaarden bevocht. Later bij Jemmingen door Alva overwonnen, begaf graaf LODEWIJK zich andermaal naar 't zuiden; hij ondersteunde d. Hugenoten in Frankrijk en bevocht
voor zijn broeder, d. grooten Zwijger, menige
everwinning in d. Nederlanden, totdat hij
14 April 1574 met zijn broeder Hendrik in d.
slag op d. Mookerheide voor d. zaak der vrijheid
't Leven liet. Men heeft v. hem 't geschrift
„Remonstrance faite au Roi par le Comte
Ludovic de Nassau, touchant les moyens de
remedier aux troubles du Royaume". — Men
2i0 over dozen LODEWIJK: prof. P. J. Blok,
,,Lodewijk v. Nassau", 's-Gravenhage 1839.

Lodewijk
lijk

(FREDERIK CHRISTIAN), gewoonLOUIS FERDINAND genoemd, prins v. Pruisen.
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d. dappere zoon v. prins August Ferdinand
en een neef v. Frederik d. Groote, geb.18 Nov.
1772 te Friedrichsfelde. Nadat hij, als een der
dappersten, d. veldtocht v. 1792 en d. belegering
v. Mainz in 1793 meegemaakt had on tot
generaal-luitenant opgeklommen was, vormde
hij als een der Uverigste woordvoerders der
tegen Frankrijk vijaridelijke partij in 1806
't middelpunt voor d. jongere krijgslustige
officieren en kreeg hij 't bevel over d. voorhoede v. 't korps Hohenlohe. 10 Oct. 1806 bij
Saalfeld door een groote macht, dubbel zoo
groot als d. zijne, aangegrepen, aanvaardde
htj d. strijd, hoewel htj zich voorgenomen
had, een aanraking met d. vijand to vermUden;
htj hield dapper stand, maar vie], tern! Ain
korps bUna geheel vernietigd werd. Zie „Anekdoten and Charakterzilge aus dem Leben des
Prinzen Louis Ferdinand" (Berlijn 1827); ook
schreven over hem Schneidawind (1836), Fanny
Lewald (3 dln, 2e dr. Berlijn 1859) on Buchner
(Leipz. 1865).
Lodewijk (JOSEPH ANTON), aartshertog v.
Oostenrijk, d. jongste broer v. keizer Frans I,
geb. 13 Dec. 1784 to Florence, werd in 1809
door Napoleon bij Abensberg overwonnen,
werd in 1823 directeur-generaal der artillerie,
in 1835 chef der geheime staatscommissie,
maar moest in 1848 als hoofdleider v. 't oude
regeeringssysteem aftreden on over]. 21 Dec.
1864 to Weenen.
Lodewijkslied (Duitsch Ludwigslied of
Ludwigsleich), een Oud-Hoogduitsch gedicht,
dat door een Frankisch geesteltjko — misschien
door d. als dichter bekenden monnik HUCBALD
(over]. in 930) — gemaakt is en d. overwinning verheerlijkt, die d. West-Frankische koning Lodewijk III in 881 bij Saucourt op d.
Noormannen behaalde. 't Werd o. a. uitgegeven door Hoffmann von Fallersleben (Gent
1837) en verscheen ook in MUllenhoffs en
Scherers „Denkmalern deutscher Poesie and
Prosa aus dem 8-12 Jahrhundert" (Berltjn
1873).
Lodge (HENRY CABOT), een bekend Amerikaansch geschiedschrijver en staatsman, geb.
12 Mei 1850 to Boston; hij studeerde on promoveorde a. d. Harvard-University, was v.
1876—'79 leeraar in d. geschiedenis a. die
inrichting on werd er in 1884 tot inspecteur
over aangesteld. Gedurende eenige jaren was
hij redacteur v. d. „North American Review"
en v. d. „International Review". Verder werd
hij in 1880 tot lid v. d. wetgevende macht in
Massachusetts gekozen en zes jaar later tot
lid v. 't Congres to Washington. Van zijn geschriften noemen we: „Life and letters of
George Cabot" (1877), „Short history of English
colonies in Ameri.ca" (1883), „Studies on
History" (1884), „Popular tales" (1887) en
„George Washington" (2 dln, 1889). Verder
gaf hij d. gezamenlijke werken v. A. Hamilton uit (9 din, 1885).
Lodi, een Italiaansche stad t. Z.-0. v.
Milaan, a. d. Adda, in d. prov. Milaan. Ztj
telt 25 700 inw. Men vindt er d. Dom, in
Gothischen bouwtrant, 't bisschoppelijk paleis en een aantal paleizen v. d. adel; een
groot en schoon theater; 't door Barnabo
Visconti gebouwd en sinds in een gasthuis
veranderd kasteel; 't bisschoppelijk seminarium; 't lyceum; een uitgebreide bibliotheek;
eon werkhuis; meerdere zijdespinnerijen, een
beroemd vrouwenklooster enz. Doch vooral
verdienen genoemd to worden d. groote marktplaats met hare overdekte gaandertjen en d.
lange brug over d. Adda. d. Streek, waarin
Lodi ligt, is zeer vruchtbaar en bebouwd. d.
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Tetweiderij is in d. omtrek v: Lodi zeer aanzienlijk, d. kaasbereiding levert een voornaam middel v. bestaan op; 't is v. daar,
moor dan v. ergens elders, dat d. zoo algemeen bekende Parmezaansche kaas wordt
aangevoerd. Westelijk v. Lodi ligt of liever
lag Lodi Vecchio, dat omstr. 1158 door d.
Milaneezen verwoest is geworden. Daar ook
lag eenmaal 't Laus Pompeii. Het tegenwoor(lige Lodi heeft zijn ontstaan te danken a. een
daar ter plaatse door keizer Frederik Barbarossa, na d. verwoesting v. Milaan, in 1162
gebouwd kasteel. Lodi heeft door verschill.
daar plaats gehad hebbende gebeurtenissen
eenige historische bekendheid verkregen. d.
ben Apr. 1454 werd aldaar een vrede tuss.
Milaan en Venetie gesloten. 10 Mei 1796
behaalde Bonaparte aldaar een belangrijke
overwinning op d. Oostenrijkers. Dozen hadden een zeer voordeelige positie ingenomen
en bestreken met 30 stukken geschut d. brug,
die Bonaparte herhaaldelijk doch to vergeefs
trachtte over to trekken, terwijl zijn troepen
als weggemaaid werden. Ten laatste mocht
It den Franschen gelukken, onder aanvoering
v. Berthier, Massena, Lannes en Servoni, d.
brug over to trekken, d. Oostenrijkers uit
hun stblling to verdrijven en 't geschut to
vermeesteren, doch niet zonder eon verlies
v. 12 000 man, waartegen d. vijand slechts
.3000 man verloren had, die gedeeltelijk door
d. Franschen gevangen genomen werden.Eindelijk nog mag Lodi zich beroemen op 't bezit v. 't oudste der bekende handschriften v.
Cicero's rhetorische werken, dat, v. bisschop
Landriani afkomstig, v. 't begin der 15e eeuw
dagteekent.
Lodoicea Sechellarum Lab. Doze fraaie
palmsoort groeit, zooals d. soortnaam reeds
aanduidt, op d. Sechellen, een welbekende
eilandengroep in d. Indische zee. Haar geringde palmstronk is dik en hoog; hij draagt
een prachtige kroon v. ingesneden, waaiervormige bladeren, waartuss. d. zeer groote bloemkolven to voorschijn komen; d. bloemen zijn
tweehuizig.
d. Lodoicea is vooral.merkwaardig om hare
ontzaglijk groote vruchten, die onder d.
naam Maldivische Rokosnoten bekend zijn; 't
zijn vezelige steenvruchten met 1 tot 3 tweelobbige steenkernen. Aan doze vruchten werden weleer wonderdadige krachten toegeschreyen; men beschouwde haar als een voorbehoedmiddel tegen allerloi vergiften en ziekten, waarom zij ook tot ongehoord hooge
prijzen verkocht werden.
Lodomerig is d. Lat. naam v. 't vroeger
zelfstandige vorstendom Wladimir en Volhyniij (zie Volhynie). d. Keizer v. Oostenrijk
nam na d. eerste verdeeling v. Polen weder
-d. titel koning v. Galicia en Lodomerie aan,
die ook reeds door Andreas II v. Hongarije
in d. 13e eeuw gedragen was.
Lodz of Lodsy, een stad in 't RussischPoolsche gouvernement Petrokow, 21 mijlen
t. W.-Z.-W. v. Warschau, a. d. spoorw. LodzKolnszki, zij bezit een technische school, een
Duitsch en een Poolsch theater en 113 400
Mw. (met d. voorsteden). Lodz is 't middelpunt v. d. Poolsche textielnijverheid; 't heeft
ongeveer 300 ntiverheidsinrichtingen, vooral
fabrieken voor katoen-, wol- en zijdewaren. d.
Eerste lakenfabrieken werden hier in 1815
opgericht; sedert heeft Lodz zich zeer uitgebreid ; ook d. kreits Lodz heeft vele fabrieken.
Loef, 't tegenovergestelde v. Lij (zie dat
art.). 't Bekende spreekwoord „d. loef afsteken" is ontleend a. d. zeevaart. d. Beteekenis
•
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daarvan in algemeenen zin is: voordeel op
iemand hebben, of door een goed gelukte ban-doling op hem verkrijgen. Wanneer een schip
d.' loef v. een ander kan krijgen, d. i. boven
's winds v. hem kan Icemen, dan heeft het
't in zijn macht 't andere naar willelreur
to bereiken of to ontwijken, wat werkelijk,
wanneer 't twee vijandelijke schepen betreft,
een groot voordeel is. Is een kleiner schip
onder d. lij v. een grooter vijandelijk schip,
dan zal 't, door 't laatstgen. d. loef of to
steken, zijn machtiger vijand kunnen ontzeilen. — 't Werkwoord loeven bet.: d. voorsteven
v. 't schip n. d. wind brengen, naar d. windzijde toezeilen. — Te loevert of te loever staat
voor loefwaarts, a. d. windzijde.
Loeff (H. C. VERNIERS VAN DER), een Nederl.
staatsman, geb. 7 Mrt 1831 to Rotterdam en
overt. 23 Jan. 1891 to 's-Gravenhage. Hij studeerde en promoveerde a. d. hoogeschool to
Leiden in d. rechten, vestigde zich als advocaat in zijn geboorteplaats en verwierf zich
bier al spoedig d. naam v. eon uiterst kundig
rechtsgeleerde. In 1874 zag VAN DER LOEFF
zich gekozen tot lid v. d. Provinciale Staten
v. Zuid-Holland, in 't volgend jaar tot Gedeputeerde v. dat gewest en in 1876 voor
't kiesdistrict Rotterdam tot lid v. d. Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Weer twee jaar
later word hij benoemd tot lid v. d. Raad v.
State. VAN DER LOEFF nam in d. Tweede
Kamer eon der eerste plaatsen v. d. linkerzijde
in, waar hij door zijn uitgebreide kennis, zijn
groote scherpzinnigheid, zijn heldere betoogtrant v. grooten invloed was. Vooral ook
nam hij een zeer werkzaam aandeel bij d.
beraadslagingen over wetsontwerpen betreffende 't Lager onderwtjs, terwijl hij v. 1879
t. '83 lid was der Staatscommissie tot herziening v. 't wetboek v. Koophandel.
Loehoe, een landschap in 't Z.-O. v. Celebes,
rondom d. golf v. Boni, ter grootte v. ongeveer
560 vk. mijlen, met een bevolking v. 186 000
zielen, waaronder 36 000 Boegineezen (1890).
't Behoort tot 't gouvernement Celebes on
onderhoorigheden.
Loenen, een dorp on gem. in d. Nederl.
prov. Utrecht, fraai gelegen a. d. Vecht, 1 uur
v. Breukelen, met 1250 inw. on veal buitens. —
Van dit Loenen is to onderscheiden Loenen
op d. Yeluwe, tot d. gemeente Apeldoorn behoorende, on eveneens Loenen in d. Betuwe,
gem. Valburg.
Loenen Martinet (JOHANNES VAN), een
Nederl. letterkundige on modern theoloog,
geb. 22 Juni 1840 to Nijmegen; hij studeerde
v. 1857—'63 a. d. Utrechtsche hoogeschool en
word achtereenvolgens predikant to Ileenvliet (1863), West-Zaandam (1866), Zwolle (1871)
en Zandpoort bij Haarlem (1885). Met J. H. C.
Heyse, Luth. predikant, richtte VAN LOENEN in
1869 't „Nieuw kerkelijk Weekblad" op, terwijl
hij v. 1885 tot nu redacteur der „Hervorming"
is. Behalve in vele andere tijdschriften, als
„Los en Vast", „Stemmen uit d. vrije gemeente",
,,Bibliotheek voor moderne theologie en letterkunde", „Geloof en Leven" enz., schreef htj
verder in „De Gids" verschill. belangrijke
opstellen, waarvan wij slechts noemen „Robert Elsmere" (1890), „Eon godsdienstprediking"
(1891) en „David Grieve" (1892). Bovendien
zag v. zijn hand in d. laatsten ttjd 't licht
„Het fatalisme in onze jongste Letterkunde"
(1891), terwijl als vertalingen v. hem o. a.
bekend zijn: „Jetta", v. George Taylor (1884),
„d. Kruisvaarders" (1885) on „Tot d. dood getrouw" (1888; beide v. Felix Dahn), „In dagen v.
strijd", naar Wimmer's „Im Kampf um die
9
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Weltanschauung" (1889), en meer andere romans, alle geschreven in een fraaien duidelijken stijl.
Loenen (LEONARDUS JACOBUS VAN), een
broader v. d. voorg., geb. to Nijmegen 13 Sept.
1841, is een verdienstelijk pianist on muziekonderwtjzer to Amsterdam, waar hij, na aanvankelijk to Delft als ingenieur zijn opleiding
to hebben ontvangen, in 1867 tot leeraar a. d.
muziekschool benoemd werd. Eenige jaren
later richtte hij in Amsterdam d. „klassikalen
pianocursus" op, die zich in korten tijd een
goeden naam verwierf.
L oenersloot, een dorp en gem. in d.
Nederl. prov. Utrecht, 1/2 uur t. W. v. Loenen
a. d. Vecht, met circa 500 inw.
Loevestein, ook Loevenstein en Leuvenstein geschreven en naar sommiger
meening eigenlijk LOwenstein (Leeuwesteen)
heetende, is een slot en fort in d. Nederl.
prov. Gelderland, a. d. westelijken hook v. d.
Bommelerwaard, nabij 't punt, waar d. Waal
en Maas zich vereenigen tot d. stroom, die
aldaar d. naam Merwede aanneemt. 't Fort
bevat of bevatte, bohalve 't kasteel zelf, ook
nog eenige magazijnen en woningen, alsmede
een school. 't Kasteel zelf, een zwaar vierkant
gebouw met twee torens, is in d. geschiedenis
v. ens vaderland vermaard en moot v. hoogen
ouderdom zijn. Naar velar mooning werd 't
reeds in d. 9e eeuw door d. Noormannen gesticht. Gedurende d. Spaanschen oorlog werd
't door d. Bosschenaar Herman d. Ruiter bij
verrassing veroverd en tegen d. Spanjaarden
verdedigd, totdat hij sneuvelde. In 1619
werd Loevestein een staatsgevangenis, waarin
onderscheidene Remonstrantsgezinden werden
opgesloten. d. Ontsnapping v. Hugo d. Groot
is a. iedereen bekend. Ook later diende 't nog
tot gevangenis voor offers der staatsberoeringen. Een zeer uitvoerige monographie over
dit bekende slot is gegeven door Boonzajer
on Merkus, „Geschiedkundige aanteekeningen
betrekkelijk het slot Loevenstein"(Gorinchem
1840).
Loewy (mAtutrcE), geb. 15 April 1833 te
Weenen uit Israklietische ouders, studeerde
to Weenen en to Parijs hootdzakelijk in d.
sterrenkunde. Hij word in 1864 assistent v.
Leverrier, in 1872 lid v. 't Bureau des Longitudes, in 1873 lid v. d. AcadOmie des Sciences
en in 1878 onderdirecteur v. 't observatorium
to Parijs. Hij bepaalde o. a. lengteverschillen
tuss. verschill. plaatsen volgens een door hem
aangegeven telegraphische methode en loopbanen v. kometen on planeten.
L of, Zie Loof.
L offelt (ANTON CORNELIS), een Nederl. letterkundige, geb. 5 Apr. 1845 to Utrecht, waar
hij zich later bekwaamde op 't gebied v. lettoren on kunst. Na v. 1869—'73 d. betrekking
v. leeraar in d. Engelsche taal on letterk. a.
d. hoogere burgerschool te Dordrecht to hebben bekleed, vestigde hij zich metterwoon
to 's-Gravenhage, om voortaan al zijn ttjd a.
d. beoefening v. letteren on kunst to wijden.
Behalve een groot aantal opatellen, tooneelbeschouwingen enz. in verschill. tijdschriften
on couranten, schroef LOFFELT 0. a.: „Ons tooneel en het Nederl. tooneelverbond" (1873) en
„Jupiter van Vloten on zijne critiek" (1876).
Verder heat men v. hem eon uitgave v.
Shakespeare's „Hamlet" (1867), Tennyson's
„Complete Works" (1870) on meer andere
werken.
L offier (JOSIAS FREDERIK CHRISTIAAN), geb.
to Saalfeld in 't hertogdom Saksen-Meiningen-Hildburghausen, 18 Jan. 1752, was eerst
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predikant to Berlijn en daarna biJ 't leger to
velde. In 1782 werd hij buitengewoon, in 1787
gewoon hoogleeraar in d. godgeleerdheid te.
Frankfort a. d. 0. on twee jaar later superintendent to Gotha, in welks nabijheid hij d..
4den Feb. 1816 overleed. Behalve door eenige
kleine verhandelingen over godgeleerde onderwerpen, opgenomen in „Kleine Schriften" .
(Weimar18,3dln)hftijzcbekd
gemaakt door „Predigten" (Jena 1797-1805,
4 dln), on 't „Magazin fUr Prediger" (Jena.
1803—'13. 7 dln).
Loffoden of Lofodden (d.), een eilandengroep a. d. noordwestkust v. Noorwegen in
d. Atlantischen oceaan, die zich v. 69 a 70.
N.-Br. zuidwaarts uitstrekt. Ztj ligt echter
niet evenwijdig met d. wal, maar wijkt in
zuidwestelijke ri(hting daarvan af, waardoor
d. Westfjord ontstaat, die eigenlijk geen zeeboezem, maar eon zeeengte is. d. Voornaamste eilanden zijn: HindOen, Ost- on WestVaagoen, Langoen, Flagstad, Mosken on ROst..
Zij hebben noch steden, noch houtgewas,doch
wel eenig wei- on bouwland. d. Weinig talrUke.
bevolking leeft in kerspels, v. welke 't voornaamste op Ost-VaagOen gevonden wordt..
In d. maandon Jan. on Febr. komen er echter
vele visschers v. d. naburige kusten, waardoor
d. feitelijke bevolking voor eenige maanden
dan meer dan 30 000 zielen bedraagt. d. Groot&
hoeveelheid visch, vooral kabeljauw, die in
d. nabijheid wordt gevonden. maakt d. rijkdom
der eilanden uit. 't Getal schuiten, jaarlijks
bier vereenigd, beloopt gerniddeld 6000, met
ongeveer 30 000 man, die d. visch deals mbt
netten, deals met lijnen vangen en 'tgeen
daarvan niet dadeltjk verkocht wordt tot in
Juni laten drogen. Volgons d. opgave v.
Marmier zijn zij daarbij echter niet alleen a.
veel koude en ongemak blootgesteld, maar
levert d. opbrengst daarvan, met inbegrip v.
d. zomervangst, door hem op 120 visschen per
man gesteld, slechts een sober bestaan op. Htj
voegt erbij, dat Pieter Doss (1647-1708), een
geestelijke to Alstahough, op 't moor zuideltjk
gelegen eiland Alster in een gedicht d. ellende
der bevolking heeft bezongen, wiens naam,
on work or sedert in hooge sere gehouden.
worden. d. Bevolking is evenwel a. 't zeeleven on 't visschersbedrilf zoo gehecht, dat
zij met minachting neerziot op anderen, die
door jacht on landbouw in hun onderhoud
voorzien.
Eon andere merkwaardigheid ontleenen doze
eilanden a. d. sterken stroom in d. zeeengten,
door welke zij gescheiden zijn, on a. d. bekenden maalstrootn tuss. Mosken on ROst. d.
Oorzaak daarvan ligt volgens Zimmermann
in d. gedaante v. d. Westfjord, in welker
16 mijlen breeds opening een sterke eb on
vloed gaan. In 't laatste geval kunnen d..
nauwe zeeOngten 't vloedwater niet verz welgen, ten gevolge waarvan een gedeelte daarvan
terugstroomt, t. zuiden v. Mosken een uitweg
zoekt on daar d. strooming v. d. Atlantischen
oceaan ontmoet, die er een draaiing doet outstaan, welke echter een groot schip met goeden
wind geenszins behoeft to vreezen. Hetzelfde
heeft bid eb otngekeerd plaats. Bij springvloed kan d. vaart voor kleine schepen gevaarlijk zijn.
een Zweedsch eiland in 't M4lermeer
1 1 /2 mijl t. W. v. Stockholm, met 't koninklijk
slot Drottningholm en vele villa's der Stockholmenaars. d. Gemeente telt 950 inw.
Log, oorspronkelijk een Eng. woord, blok
beteekenende, is d. naam v. een werktuig,
dat dient om d. snelheid v. eon schip to be-
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ticaal gesteld, ten gevolge waarvan 't vrtjwel
op zijn plaats bl Oft en dus niet a. d. beweging
v. 't schip deelneemt. Bij 't voortgaan v. 't
schip laat een persoon d. lijn door d. hand
vieren en telt doze 't aantal knoopen, die in een
bepaalden tijd door d. hand gaan. Een tweed°
persoon bepaalt dozen tijd met behulp v. een
znnellooper, die in 30 sec. of 15 sec. afloopt. d.
Afstand tusschen twee knoopen bedraagt bijna
15,5 M. 't Bepalen v. d. snelheid door middel
v. d. loglijn (dat loggen, Eng. to log, heet)duurt
30 sec. Gaan er rlu in dien tijd vier knoopen
door d. hand, dan legt 't schip per uur 1
geographische mtjl. dus in 4 uren („wacht"genoemd) 4 geograph. mtjlen of en zegt men,
dat 't schip „vier knoopen per wacht" loopt.
't Boek, waarin d. met 't log gedane waarnemingen worden opgeteekend, wordt logboek
genaamd, een scheepsjournaal.
Logan (WILLIAM), geb. in 1798 te Montreal in Canada en overl. in Juni 1875 to
London. studeorde in d. geologie en heeft veel
gedaan a. 't onderzoeken v. d. bodem v. Canada,
waarover hij schreef „Geologie du Canada"
(1864—'65).
Logarithmus (d.) v. eon getal is d. exponent v. d. macht, tot welke een ander getal
('t grondtal) gebracht moot worden orn 't eerste
getal op to leveren. d. Logarithmen zijn ingevoerd door JOHN NAPIER, baron V. MERCHISTON,
in Schotland, die in 1618 overl. en in 1614
„Mirilici logarithmorum canonis descriptio"
uitgaf. Doze nam tot grondtal een onmeetbaar getal aan. dat, tot in 7 decimalen nauwkeurig, 2,7182818 is. Na zijn dood verscheen v.
hem echter zijn „Appendix de logarithmorum
praestantiori usu", waarin 10 tot grondtal genomen is. Een tijdgenoot v. Napier, HENRY
BRIGGS, hoogl. to Oxford, bepaalde met dit
grondtal d. logarithmen der getallen v. 1 tot
20 000 en v. 90 000 tot 101 000 in 13 decimalen
(uitgeg. to London in 1624) en berekende reeds
d. logarithmen v. verscheidene sinussen en
tangenten, welk laatste werk na d. dood v.
Briggs door HENRY GELLIBRAND volt0Old word
(„Trigonometria Britannica", 1630). Tegenwoordig noemt men nog d. logarithmen met
't grondtal 10 d. gewone of Briggiaansche en
die met 't grondtal 2,7182818... v. Napier
(welk grondtal gewoonlijk door e wordt voorgesteld) d. natuurldke of Neperiaansche logarithmen. d. Berekening met logarithmen berust
op d. volgende stellingen:
1°. d. Logarithmus v. een product is gelijk
a. d. som der log. v. d. factoren.
log.p-1-1°g.q
log. q
p =a P q= a
, dus pq=a
waaruit log .19 q = log .p 4- log . q.
20. d. Logarithmus v. een quoti6nt is gelijk
a. d. log. v. 't deeltal verminderd met d. log.
d. dealer.
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paten.
Bestaat gewoonlijk uit een houten,
met een cirkelvormig stuk lood bezwaard
cirkelkwadrant, dat ten naastenbij evenveel
weegt als 't zeewater, dat 't verplaatst, en
daarin dus bltpt zweven. Door middel v. drie
koorden is 't plankje zoodanig a. een lange
ljn (logl(n) bevestigd, dat 't, wanneer men
't werktuig a. d. lijn ophangt, zich ongeveer
horizontaal stelt. Op onderling geltike afstanden draagt d. lijn knoopen, v. welke d. eerste
zich op een afstand v. ongeveer d. du bbele
scheepslengte v. 't plankje bevindt. Om d.
snelheid v. 't schip te berekenen wordt nu
dit plankje te water gebracht, zooveel mogeltjk
buiten 't zog v. 't schip. Is daarna d. lijn gespannen, dan heeft 't plankje zich ook ver-

Volgens 1 0 Is log. q ± log.— = log.p,
waaruit

log.— = log.p — log q.
q

30. d. Logarithmus v. eon macht v. een
getal is gelijk a. d. log. v. dit getal maal d.
exponent v. d. macht.
log.p

n

p=a , dus p =a

niog. p

log.pn = nlog.p.

waaruit

40. d. Logarithmus v. een wortel uit een
getal is gelijk a. d. log. v. dat getal gedeeld
door d. wortelexponent.
log .r p = log.pW= — log.p.
n
Hieruit bltjkt, dat door middel v. logarithmen een vermenigvuldiging tot 't bepalen v.
een som, een deeling tot 't bepalen v. een
verschil, een machtsverheffing tot een vermenigvuldiging en een worteltrekking tot een
deeling wordt teruggebracht. Daarom zijn d.
log. v. veelvuldig gebruik en ten behoove v.
dit gebruik zijn tafels uitgegeven (logarithmentafels), die naast d. geheele getallen d. log.
dier getallen (gewoonlijk d. gewone) bevatten.
Weet men 't gebruikte grondtal, dan kan
men met behulp dier tafels v. gegeven getallen d. log. en d. bij gegeven log. behoorende
getallen bepalen. Voor hen, die v. zoo'n tafel
gebruik moeten maken, bevindt zich voor d.
tafel gewoonlijk een verklaring v. haar inrichting on v. d. wijze, waarop zij gebruikt
moot worden. Afzonderlijke tafels bestaan
voor d. log. v. d. goniometrische verhoudingen.
Gauss heeft een tafel vervaardigd, door middel
v. welke men d. log. v. d. som v. twee getallen kan viuden uit d. log. dozer getallen. Gewoonlijk werkt men met log. v. vijf of zeven
decimalen bij 't grondtal 10.
Logarithmische lijn (d.) wordt door d.
eigenschap bepaald, dat d. abscis v. elk barer
punten evenredig is met d. overeenkomstige
ordinaat. Stelt x een abscis en y d. overeenkonistige ordinaat voor, dan is dus x = log.y
x
en y = a , als a 't grondtal v.'t logarithmen
stelsel is. d. Lijn heeft dan d. x-as tot asymptoot en d. subtangens is constant, want daze is

Uit 30. volgt

v

dx

1

dy

1.a 7

waarin 1. a d. Neperiaansche log. v. a voorstelt.
Logan (FREDERIK, vrijheer von). Doze
vooral door zijn puntdichten en satiren bekende dichtor werd in 1604 in Silezie geb. en
overl. to Liegnitz, waar hij 't ambt v. kanselarijraad bekleedde, 25 Juli 1655. Zijn puntdichten gaf hij uit onder d. naam SALOMON
VON GOLAW (Breslau 1638); zeer zeldiaam is
d. tweede verzameling, onder d. naam „Duitsche Sinngetichte 3000" (Breslau 1654) uitgegeven. Later geraakten d. gedichten v. LOGAU
in vergetelheid, totdat Ramler en Lessing er
een bloemlezing uit in 't Licht gaven met
taalkundige aanmerkingen (1759), door d. eerst-

genoemde andermaal met veranderingen uitgegeven (1791, 2 dln) en in d. werken v.
laatstgenoemde (uitgegeven door Lachman,
1838-1840, 5e dl.) opgenomen. — Zie Muller,
„Bibliothek Deutscher Dichter des XVII Jarh."
Th. 6, en Hoffmann von Fallersleben, „Polltische Gedichte aus der Deutschen Vorzeit"
(1843).
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(MARTINUS GESINU8 LAMBERT

VAN), een Nederl. dichter en letterkundige, geb.
3 Apr. 1849 te Leiden, waar hij eerst in d.
letteren, vervolgens in d. rechten studeerde.
Htj promoveerde in laatstgen. faculteit te
Amsterdam, in 1880, op een dissertatie, get.:
Spel en weddingschap". Na korten tijd bij
t ondervills werkzaam geweest te zijn (v.
1873—'77 a. d. hoogere burgerschool to Goes
en v. 1881—'83 a. 't gymnasium to Amsterdam),
waarvoor hjj zich in 1871 d. akte M. 0. Franeche taal- en letterkunde verworven had,
wijdde VAN LOGOHEM zich sedert 1883 uitsluitend a. d. journalistiek en d. fraaie letteren,
verblijf houdende te Amsterdam en bij afwisseling to Bussum of Nieuweramstel. Een korten
tijd was hij ook als advocaat a. 't Hof verbonden en trad hij op als verslaggever v.
't „Paleis v. Justitie". d. Meeste zijner geschriften vindt men in 't weekblad „d. Amsterdammer" en 't tijdschrift „Nederland".Verder
schreef hij, onder 't pseudoniem Fiore della
Neve: „Eene Liefde in 't Zuiden" (1881), „Liana"
(1883), „Van eene Sultana" (1884), een vertaling
v. Carmen Sylva's „Mijne rust" (1886), „Emmy"
(1888), „Victor", eon roman (1887), „Blond en
Blauw" (1888), benevens een aantal andere
novellen en letterkundige opstellen in verschill. tijdschriften.
Loge (v. 't Ital. loggia, een overdekte
ruimte of gang) is d. benaming v. een afgezonderde zitplaats in d. schouwburg; ook d.
werkplaats of vergaderzaal v. d. vrijmetselaars (zie Vrjjmetselarj) en vervolgens die vereeniging zelf of een enkele afdeeling daarvan.
Logerot (FRANVIS AUGUSTE), een Fransch
divisie•generaal, geb. 1 Fehr. 1825 te Noyers in 't
depart. Loire-et-Cher. Opgeleid a. d. krijgsschool to s. Cyr, begon bij zijn militaire loopbaan in Algiers ; hij maakte als kapitein in 1854
t. '55 d. Krim-oorlog mee en werd tijdens d.
Fransch-Duitschen oorlog v. 1870 tot generaal
benoemd ; 19 Nov. v. dit jaar nam hij deel
a. 't beleg voor Besancon. Na dozen oorlog
word hij weder n. Algiers gezonden tot 1875,
toen hij als bevelhebber over d. troepen v.
Noord-Frankrijk in dienst trad, met Parijs
tot standplaats. In 1887 werd hij tot minister
v. oorlog benoemd, doch hij word in deze betrekking reeds 't volgend jaar vervangen door
Freyeinet. In 1890 verliet LOGEROT d. krijgsdiengt. — Een jongere broeder v. hem, HUBERT
ADOLF LOGEROT, is sedert 1888 generaal en bevelhebber v. Toul.
Logger (v. 't Eng. to lug, trekken, slepen)
is d. naam v. een zeker platbodemd vaartuig.
Loggia, 't Ital. woord voor ons loge,
wordt in d. Ital. bouwkunst inzonderheid een
overdekte gang rondom d. bovenste verdieping v. een huis geheeten (Duitsch Laube);
voorts 't prachtige middenvenster in eon.
paleis (bijy. d. Loggia v. 't Vaticaan, met schilderstukken v. Rafael). Eindelijk beteekent loggia een klein, luchtig verblijf op een plat dak.
Logica is naar d. beteekenis v. 't woord
zelf d. wetenschap v. 't denken of der
gedachten, alleen als zoodanig beschouwd.
Men noemt deze wetenschap ook wel redeneerkunde of denk- en verstandsleer, omdat zij
d. wetenschappelijke wetten, die 't verstand
bij 't denken volgen moet en die men daarom
logische wetten noemt, uiteenzet. d. Groote
waarde der logica is hierin gelegen, dat zij
niet slechts dient tot richtsnoer voor 't practisch denken, maar ook een uitnemende voorbereiding is voor alle andere wetenschappen,
inzonderheid voor d. wijsbegeerte, daar zij d.
regelen bovat, door welke elke kennis in een
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en tot een wetenschap moet worden verheven,
en d. verspreide gegevens der ervaring en d.
slotsommen der redeneering tot een geheel
verbindt, waarvan d. deelen organisch verbonden gin. In zoover echter d. logische
wetten slechts d. afgetrokken (abstracten)
vorm onzer kennis bepalen en geenszins kunnen aanwijzen, hoe men d. stof der kennis
verkrijgt, heeft men in d. nieuweren tijd d.
logica v. d. bespiegelende wijsbegeerte afgezonderd en haar als eon formeele wetenschap
tot inleiding der philosophie beschouwd. Doch,
indien men een wetenschap wijsgeerig noemt,
wier kennis niet uit d. ervaring voortspruit,
maar door 't zuivere denken zelf verkregen
wordt, dan is d. logica voorzeker een zoodanige; want d. wetten der gedachten-verbinding hebben dozen oorsprong en d. inhoud
der logica is daarom v. een apodictischen
aard en bewijsbare zekerheid, die geen andere
wijsgeerige wetenschap kan bereiken, omdat
zij alleen met d. denkwetten en daaruit voortvloeiende regeling v. d. inhoud onzer kennis
to doen heeft. Daarom heeft men wel eons,
tot nadeel v. d. andere wijsgeerige wetenschappen, d. logica to veel afzonderlijk behandeld en met d. • wiskunde gelijk gesteld,
die echter in een zeker bpzicht slechts een
toegepaste logica to noemen is. Maar 't enkele,
hoewel stelselmatige denken is nog geen
wijsbegeerte, want 't juist sluiten der rodeflooring maakt d. stellingen nog niet tot waarheid en d. begrijpelijkheid is niet 't hoogste
doel der wijsgeerige wetenschappen; alle bewijsbare zekerheid neemt vooraf d. waarheid
der beginselen aan, op welke d. logische gevolgtrekkingen rusten. Men moet daarom d.
waarde der logica evenmin to hoog aanslaan,
gelijk d. oude wijsgeeren deden, als haar to
weinig achten, zooals men in lateren tijd
geneigd was to doen. Bij d. wijsgeeren der
oudheid werd d. logica to veel met 't onderzoek naar d. wezenlijke voorwaarden• der
waarheid onzer kennis of die der grondwaarheden v. onzen geest verbonden, welk onderzoek eenige nieuwere wijsgeeren tot d.bovennatuurkunde gerekend hebben of wel bij
gebrek v. een andere passende benaming, in
d. zin v. sommige Grieksche philosophen,
dialectica gememd hebben en a. d. logica
hebben aangesloten. Dit heeft schadelijk voor
d. wijsgeerige wetenschappen gewerkt, een
ledige bespiegeling in d. plaats v. een nauwkeurig onderzoek gesteld en d. wijsbegeerte
tot een bloot formeele wetenschap doen worden, omdat men 't ware verband v. d. vorm
on d. inhoud onzer kennis uit 't oog verloor
en vergat, dat d. logica ons dien inhoud niet
geven kan. Men verdeelt d. formeele logica
of leer v. 't denken gewoonlijk in d. zuivere on
toegepaste. d. Eerste beschouwt 't denken op
zich zelf, volgens zijn wetten, verrichtingen
('t begrip, oordeel en 't bijzonder besluit) on
in betrekking tot d. gang der redeneering en
d. wetenschappelijke vorming v. 't gedachtenstelsel (in zijn verschill. uitingen, bepalingen,
verdeelingen en bewijzen); d. toegepaste
daarentegen beschouwt 't denken onder d.
bijzondere subjectieve of objectieve opzichten,
die men 1)ij d. aanwending daarvan ontmoeten kan, heeft betrekking op d. verbinding v.
't denken met andere geestvermogens, d. uitbreiding of beperking, die 't daardoor ondergaan kan. In dit laatste geval komt d. logica
in een nauwe betrekking tot d. empirische
zielkunde, die ook als een onontbeerlijke
voorbereiding tot d. wijsbegeerte kan worden
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aangemorkt. Een natuurltike logica is een
onbestaanbaarheid, omdat niemand een wezen.
schap als een natuurgaaf bezit en d. natuurlijke aanleg tot 't juiste denken, die zich ook
zonder wetenschappelijke opleiding tot een
zekere vaardigheid kan ontwikkelen, slechts
't zoogen. gezonde menschenverstand is. Een
bekwaam beoefenaar der logica is daarom
slechts hij, die deze wetenschap grondig kent,
zich v. haar wetten rekenschap kan geven,
die met bewustzijn iri 't gebied v. 't denken
kan toepassen en doze toepassing door beoefening tot een kunstvaardigheid verheven
heat; zoo iemand kan ook een dialecticus
genoemd worden. d. Wetenschappelijke ontwikkeling der logica vinden wij 't eerst bij
d. Grieken; Zeno v. Elea, d. leerling v.Parmenides, wordt d. vader der dialectics genoemd;
want dit was d. oudere naam, die a. d. logica
gegeven werd; d. beoefening daarvan was v.
d. redeneer- on disputeerkunst af hank elijk
en ontaardde als d. kunst v. besluiten on bewijzen spoedig in d. sophistiek, waardoor
men aannam v. alle stellingen 't voor en
tegen to betoogen. d. Sophisten en d. wijsgeeren uit d. school v. Megara, door Euclides
gesticht, gaven a. doze kunst een groote maar
schadelijke uitbreiding; d. laatste word daarom
d. heuristische of dialectische school genoemd
en maakte zich ook door d. uitvinding v.
vele sophismen berucht. Bij Plato is d. dialectica d. kunst d. begrippen op een juiste
wijs v. elk. to scheiden of met elk. to ♦ er
binden, met 't echt wijsgeerige doel ons
tot d. kennis v. 't eeuwig wezenlijke (nl. d.
ideeen) to brengen. Hij oefenclq zelf die kunst
op voortreffeltjke wijs in ziir. ,.Samenspraken"
uit. 't Eerste alles omvattende en zuiver
wetenschappelijke onderzoek omtrent d. denkvormen on d. wel goslaagde poging, die
in abstracto voor to stellen, ondernam Aristoteles, die daarom met voile recht d. naam
„vader der logica" verdient. Hiertoe behooren
zijn logische geschriften, a. welke men in
later tijd d. algemeenen titel „Organon" gegeven heeft on die sedert meer dan twee
duizend jaren hun gezag in d. scholen der
wtjsgeeren behouden hebben. d. Onderzoekingen der Epicuristen en der Stolcijnen waren
op d. abstracte kenteekenen (criterion) der
waarheid gegrond.
't Aanzien, dat d. formeele logica in later
tijd, nl. in d. Middeleeuwen, bekwam, steeg
zoo hoog, dat zij in d. scholastieke wijsbegeerte onvoorwaardelijk als 't wezenlijke
„Organon" aller wetenschappen word beschouwd. Eindelijk stonden er denkers op,
die d. scholastieke logica, welke zich op 't
onfeilbaar gezag v. Aristoteles grondde,poogden to hervormen, bijv. Raymund Lullus,
Ramus e. a., doch zonder groot gevolg; terwijl Campanella, Gassendi en Baco tegen d.
Aristotelische logica sommige gegronde, voornameltjk wat d. toepassing betrof, doch
meestal eenzijdige aanmerkingen maakten.
Descartes on Mallebranche verwaarloosden d.
beoefening der logica voor die der bovennatuurkunde. Locke en Leibnitz, met zijn
leerling Wolf, pastten haar op verschill. wijze
toe. Thomasius, Crusius, Ploucquet en Reimarus hebben groote verdiensten in d. ontwikkeling der logische beginselen, evenzoo
Kant en zijn volgelingen Krug, Fries, Reinhold en Kiesewetter. Fichte daarentegen verbande d. formeele logica uit d. wijsbegeerte
en onderwierp haar geheel a. zijn idealistische bespiegeling. Schelling verklaarde zelfs,
dat zij, als een wetenschap v. ledige vormen,
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a. d. wtjsbegeerte tegenovergesteld was. Hegel
beschouwde d. logica op een geheel eigenaardige wtjs, terwijl hij d. Aristotelische
logica en metaphysica met elk. vereenigde
en d. logica tot een ontologie verhief, die
zoowel v. d. aard der dingen als v. dien der
denkvormen rekenschap geven moet. Hegel
kwam tot d. verdeeling der wtjsbegeerte volgens d. Ouden terug en onderscheidde d.
logica v. d. natuur- en zedenkunde, maar
geenszins v. d. bovennatuurkunde. Zijn denkbeelden daaromtrent hebben echter geen
algemeenen bijval gevonden en mon blijft d.
logica over 't geheel slechts als een abstract
formeele wetenschap aanzien, waarvan Aristoteles d. wetgever is en blijft. Onder d.
nieuwere leerboeken der logica zijn behalve
die v. Twetten, die vooral d. analytische
logica met veel duidelijkheid voorstelt, die
v. E. Reinhold, Esser, Bachmann, Troxler,
Freudelenburg, Rosenkranz, Stuart Mill en
Opzoomer to noemen.
Logographen noemde men bij d. Grieken schrijvers v. volksoverleveringen of sagen;
ook geschiedschrijvers, zooals Cadmus, Dionysius en Hecataeus v. Fillet°, die a. Herodotus voorafgingen.
Logogryph of Logogrief is een Grieksch
woord, dat letterraadsel bet.; een woord, dat
door verzetting of weglating v. zijn letters
andere woorden geeft, die min of meer bedekt omschreven worden. In vroeger dagen
placht men veelal zulke logogryphen in
boeken voor d. jeugd to plaatsen, met 't doel
d. scherpzinnigheid der lezers to oefenen.
Logos, een Grieksch woord, d. rede,'t woord
beteekenende. In d. nieuw-Platonische wijsbegeerte werd er onder verstaan d. voorstelling v. 't goddeltjke wezen aangaande zich
zelf in een wezen, waarin die subjectieve
voorstelling tot objectieve waarheid werd.
Men verpersoonlijkte die voorstelling als een
wezen, dat v. eeuwigheid of (en dus vOOr d.
schepping) v. 't Opperwezen was uitgegaan,
en alzoo (voor zoover men op menschelijke
wijze over 't goddelijk wezen sprak) als diens
zoon, dien men zich dacht als schepper v.
alles (zie Demiu rgus), maar tevens als d.
uiting v. d. zedelijke hoedanigheden des
Opperwezens en bij gevolg als d. weg tot
vereeniging met d. godheid door deelgenootschap a. zijn kennis, wijsheid en heiligheid.
Blijkbaar is d. dogniatische voorstelling, die
men zich reeds zeer vroeg in d. Christelijke
kerk aangaande d. hoogere natuur v. Jezus
Christus vormde, op die der Alexandrijnsche
school gebouwd, gelijk omgekeerd d. ontwikkeling v. 't Christus-idea in d. christelijke
godgeleerdheid grooten invloed heeft uitgeoefend op d. uitdrukkingen, v. welke zich
gene later aangaande d. logos bediende.
In 't N. T. komt d. uitdrukking logos ten
opzichte v. een persoonlijk, zelfstandig wezen
alleen bij Johannes voor, volgens wien die
logos vOOr d. wereldschepping bij on zelf
God was (Evang. I:1, 2), alle dingen heeft
voortgebracht (vs. 3), 't ware licht des levens
is (vs. 4, 9) en in Jezus Christus menschelijk
vleesch werd (vs. 14).
Logrono (spr. logronjo), d. kleinste der
Oud-Castiliaansche provincien v. Spanje, wordt
begrensd door Alava, Navarra, Soria en Burgos en telt op circa 51 vk. mijien 179 900inw.
Logrono is rijk a. wijn (vooral in 't vruchtbare heuvelland v. Rioja), ooft, olio on graan;
zij levert ook gips, zout, zilverhoudend lood
en ijzer. d. Hoofdstad Logrono ligt a. d. Ebro en
a. d. spoorw. Tudela-Bilbao, heeft een priester-
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seminarie, een literarisch en een artistiek
museum, is d. zetel v. een gouverneur en,
telt 12 300 inw., die zich vooral met wolindustrie en zadelmakerij bezighouden.
Lohaja (Loheia), een kuststad in 't Arabische landschap Jemen, op een landtong in
d. Arabische Golf, 100 KM. t. N. v. Hodeida,
met circa 10 000 inw., die koffiehandel drijven.
Lohengrin is d. naam v. d. hoofdpersoon
v. een Midden-Hoogduitsch heldenlied, alsmode v. dat gedicht zelf, 'twelk omstr. 1310
door een ons onbekend dichter vervaardigd
meet zijn. 't Is een vervolg v. 't gedicht v. d.
„Wartburgstrijd" en Wolfram v. Eschenbach
treedt er als verhaler in op. lifickert heelt er
in 1858 een nieuwe, veel verbeterde uitgave
v. bezorgd. LOHENGRIN is een zoon v. Percival
en wordt door goddelijke bestiering naar d.
hertogin v. Brabant, Elsan, gezonden als
kampvechter tegen Frederik v. Telramunt,
die tegen haar zin met haar wil huwen; hij
komt tot haar in een boot, die door een zwaan
getrokken wordt. Frederik v. Telramunt valt
onder zijn hand en Elsan wordt zijn vrouw.
Vervolgens staat LOHENGRIN keizer Hendrik I
ter zijde in zijn strijd tegen d. Magyaren; hij
trekt met dozen n. Italiti en bepaalt daar een
overwinning op d. Saracenen, die d. paus bedreigen. Naar .Duitschland teruggekeerd, vraagt
Elsan (tegen zijn uitdrukkelijk verbod in) hem
naar zijn afkomst, waarop hij eerst 't antwoord
schuldig blijft, maar waaraan hij eindelijk op
herhaald aandringen voldoet; tevens moet hij
thans echter zijn geliefde verlaten. d. Zwaan
verschijnt opnieuw en na eon roerend afscheid
neemt d. ridder afscheid v! Elsan, om zich
n. Indi0 to begeven. d. Bekende componist
Richard Wagner heeft doze stof voor een
opera omgewerkt. Zie verder Elster, „Zur
Kritik des Lohengrins" (Halle, 1884).
Iiiiher (FRANZ VON), een Duitsch geschiedschrijver, gob. 15 Oct. 1818 to Paderborn en
overl. 1 Mrt 1892 to Munchen, a. welks universiteit hij v. 1855 t. '88 hoogl. was. Van zijn
vele on belangrijke geschriften noemen wij
alleen: „FUrsten und Stadte zur Zeit der
Hohenstaufen" (1846), „Geschichte und Zustand° der Deutschen in Amerika" (1848),
„Land und Leute in der alten und neuen
Welt" (3 din, 1854—'d8), „Jacoba von Baiern
und ihre Zeit" (1861), „Beitragen zur Geschichte
der Jacoba von Baiern" (2 din, 1865—'66), ,,Nach
den glUcklichen Insein. Canarische Reisetage"
(1876), „Ruszlands Werden und Wollen" (1881),
„Beitrage zur Geschichte und Volkerkunde"
(2 din, 1886) en „Kulturgeschichte der Deutschen im Mittelalter" (2 din, 1888—'92).
Lohman (Jhr. ALEXANDER FREDERIK DE
SAVORN1N), een Nederl. rechtsgeleerde en staatsman, geb. 29 Mei 1837 to Groningen, studeerde
en promoveerde in d. rechten en was achtereenvolgens raadsheer to 's-Hertogenbosch,
hoogl. a. d. vrtje universiteit to Amsterdam
en minister v. Binneniandsche Zaken, 't laatste v. Febr. 1890 tot Aug. 1891. Behalve een
aantal bijdragen in rechtsgeleerde tijdschriften,
schreef hij o. a.: „Verantwoordelijkheid der
regeering ten aanzien v. d. jongste Kamerontbinding" (1868), „Gezag en Vrijheid" (1874),
„De Staatsschool en d. Roomsche Kerk" (1875),
„Aan Neerlands Clericalen" (1875), „d. School,
waaraan d. natie gehecht is" (1876), „d. Vrije
school" (1877), „Aan Mr. J. Kappeyne v. d.
Coppello, over d. grondwettigheid eener neutrale school" (1878), „Wat wil d. anti.revolutionaire partij?" (1883), Over 't hoogste gezag"
(redevoering bij d. aanvaarding v. 't profess°.
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Ode?" (1886), „d. Hoogste vrtjheid" (1887) en
,d. Kerkgebouwen v. d. Hervormde kerk in
Nederland" (1888).
Lohn2ann (FREDERIKA). Aldus noemde
zich naar haar tweeden echtgenoot (zijnde
zij na een kort, maar ongelukkig huweltjk v.
d. eersten, zekeren Habler to Zurckau, gescheiden) F. Ritter, geb. 25 Mrt 1740 to Wittenberg, waar haar vader hoogl. in d. rechten
was. Zij overl. 21 Dec. 1811 to Leipzig en is
bekend door talrtjke romans on verhalen, die
in hun tijd veel opgang maakten, maar thans
vergeten zijn. — Nog talrijker evenwel zijn
die v. haar dochter EMILIA FREDERIKA SOPHIA
LOHMANN (geb. in 1784 en overl. 15 Sept.
1830). d. Voorn. v. haar geschriften zijn bijeenverzameld in „Neueste gesammelte Erzahlungen" (1828—'32, 16 din) en ,Sammtliche Erzahlungen" (1844, 18 din), d. eerste met een
levensbeschrijving der schrijfster door F. Kind,
d. iaatste met een voorrede v. d. romanschrijfster mevr. von Paalzow.
Loir (Lidericus), een zijrivier v. d. Sarthe
(zijrivier v. d. Loire), ontspringt bij Illiers in
Noord-Fransche depart. Eure-et-Loir, wordt
bij Château-au-Loir bevaarbaar en mondt na
een 310 KM. langen loop bij Briollay (boven
Augers) in d. Sarthe uit.
Loir et Cher, eon Noord-Fransch depart.,
behoort grootendeels tot d. voormalige prov.
Orleannais, wordt begrensd door d. departementen Eure-et-Loir in 't N. Sarthe in 't
N. W.,
W. Indre-et-Loir in 't Z., Cher in 't Z.-0. en
Loiret in 't N.-0. en telt op 115 1 ;2 vk. mijlen
279 215 inw. Loir-et-Cher wordt in 't midden
door d. bier bevaarbare Loire, in 't N. door
d. Loir en in 't Z. door d. Cher doorsneden
en bestaat uit een laag, golvend plateau,
waarvan 't noordeltjke deel vruchtbaarder is
dan 't zuidelijke. d. Zuidoosteltjke landstreek
behoort tot d. moerassige on zandige Sologne.
d. Bevolking vorbouwt graan (vooral tarwe
on haver), wijn, ooft, beetwortels on hennep en
drijft belangrijke veeteelt; d. bodem levert
ijzer, vuursteen, turf en bouwsteen. d. Nog
weinig ontwikkelde industrie bepaalt zich
tot wolweverij, brandawijnbranderij, azijnziederij en fabricage v. glas, fayence en papier.
't Depart. wordt verdeeld in d. arrondissementen: Blois, Romorantin on VendOrne; d.
hoofdst. is Blois.
Loire (Liger), d. langste rivier v. Frankrtjk,
ontspringt op 1375 M. hoogte a. d. westzijde
der Cevennes, a. d. G-erbier des Joncs in 't
depart. Ardeche, stroomt eerst door een nauw,
romantisch dal naar 't N., keert zich dan bij
Digoin naar 't N.-W. en bereikt haar noordelijkste punt bij Orleans; v. hier buigt ze zich
naar 't Z.-W. en bij Tours naar 't W., om
beneden Nantes met een breeden mond in d.
Atlant. Oceaan to vailen. d. Lengte v. haar
loop bedraagt 125 mijlen, haar stroomgebied
ruim 2093 vk. mijlen. Van Retournac (Depart.
Haute-Loire) af is ze reeds eenigszins bevaa,rbaar, v. Noirie (Depart. Loire) ook voor grootere
schepen. Door kanalen is d. Loire met d. Cher,
d. SaOne, d. Seine en (bij Brest) met d. zee verbonden; 't zijkanaal a. d. linkeroever der Loire
dient ter vermijding v. laden waterstand. d.
Diepte der rivier neemt v. jaar tot jaar af;
haar oeverlanden zijn ten gevolge v. d. zomeronweers en d. toenernende verzanding v. 't
rivierbed a. overstroomingen biootgesteld. Naar
d. Loire zijn drie Fransche depart. genoernd,
t. w.: 10 't depart. Loire, in Midden-Frankrijk; dit bestaat uit deelen v. d. voormalige
landschappen Lyonnais, Beaujolais on Forez,
grenst in 't 0. a. d. depart. RhOne en Isere,
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In 't N. a. Saone-et-Loire, in 't N.-W. a. Allier,
in 't W. a. Puy de DOme en in 't Z. a. HauteLoire en Ardeche en telt op circa 85 vk. mijlen
603 400 inw. In 't westelijk deel, door 't Loiredal v. 't oostelijk deel gescheiden, verheffen
zich d. granietketen v. 't Forezgebergte (Pierresur-Haute 1640 M.) en 't Magdalegebergte, in
't oostelijk deel d. bergen v. Beaujolais en
Lyonnais evenals d. noordelijke Cevennes
(Mont Pilat, 1434 M.). Tuss. beide laatstgenoemde bergen ligt 't kolenbekkon v. s. Etienne.
Met d. Loire vereenigen zich in 't depart. d.
rivieren Mare, Lignon en Aix (links), Turens,
Coise en Gand (rechts); 't Z.-O. behoort tot
't RhOnegebied. d. Bodem is (uitgezonderd d.
rivierdalen) niet zeer vruchbaar ; d. graanwinst
levert niet genoeg voor d. behoeften; daarentegen verbouwt men veel wijn, voortreffeltjk
ooft, vooral veel kastanjes en walnoten,
hennep, aardappelen enz. d. Runder- en schapenteelt is vrij aanzienlijk; d. voorn. bron v.
bestaan vormt echter d. kolenontginning in
't Z. v. 't depart., die in 1886 2 798 595 ton
leverde en meer dan 17 000 arbeiders bezighield. d. Kolen en ijzerertsen bevorderen zeer
d. industrie, waarvan s. Etienne 't middelpunt
is en die vooral belangrtjk is in katoen-, linnenen zijdeweverij, in ijzergieterij, vervaardiging
v. machines en d. fabricage v. ijzerwaren, glas,
papier, leer en behangsel. 't Depart. is verdeeld
in d. arrondissementen s. Etienne, Montbrison
-en Roanne; d. hoofdstad is s. Etienne. — 2e
' Depart. Haute-Loire of Boven-Loire, gelegen
in 't zuiden v. Frankrijk; 't ornvat deelen v.
Languedoc, 't hertogdom Auvergne en 't landschap Forez, grenst in 't N. a. d. depart. Puy
de DOme en Loire, in 't 0. a. Loire on Ardeche,
in 't Z. a. Lozere en in W. a. Can tal en beslaat
90 vk. mijlen met 320 000 inw. 't Bestaat uit
-een bergland, dat in 't W. tot 't hoogland v.
Auvergne overgaat, in 't 0. door d. Cevennes
begrensd wordt en in 't N. d. zuidelijke uitloopers v. 't Forezgebergte vomit. Weinige
punten zijn lager dan 600 M., d. absolute.hoogte
bedraagt 900 M. 't Z. v. 't depart. toont op
-clezelfde wijze als Auvergne in lavavelden,
slakkenhuizen, met water gevulde kraters,
,grootsche bazaltformaties en kegelbergen d.
voormalige vulkanische werkzaamheid. cl.
dalen v. d. Allier en d. Loire doorsnijden
It depart. v. 't Z. naar 't N. Slechts enkele
plaatsen v. 't land laten wijnbouw toe; d.
graanproductie levert rriet genoeg voor 't verbruik en uitgestrekte plaatsen zijn om hun
hoogte in 't geheel niet voor aanbouw geschikt.
d. Veeteelt, voornamelijk d. runder- en schapenteelt, wordt op groote schaal gedreven. d.
Rijkdom a. delistoffen is zeer gering; aanzienlijker is d. industrie, vooral d. kantklopperij, d. fabricage v. wolwaren, papier, glas
en aardewerkwaren. d. Armoede v. 't land noodzaakt jaarlijks eenige duizenden arbeiders in
andere deelen v. Frankrijk in hun onderhoad
to gaan voorzien. 't Depart. wordt verdeeld in
d. arrondissementen Brioude, Le Puy en Yssingeaux; d. hoofdstad is Le Puy. — 3e 't Depart.
Loire-Infe'rieure. gelegen in 't W. v. Frankrijk;
't vormt 't zuidelijk deel v. Bretagne, grenst in
't W. a. d. Atlant. Oceaan, in 't N.-W. a. 't depart.
Morbihan, in 't N. a. Ille-et-Vilaine, in 't 0.
a. Maine-et-Loire en in 't Z. a. Vend& en telt op
125 vk. mijlen 643 900 inw. d. 125 KM. lange
kust v. d. Atlant. Oceaan is vlak, zandig en
moerassig en verbreedt zich meer en meer

door aanslibbing. 't Land ligt a. weerszijden
v. d. benedenloop en a. d. mond der Loire,
die rechts d. Erdre en d. Breve, links d. Sevre,
Nantaise en d. Acheneau (afwatering v.
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't meer Grand-Lieu) opneemt. Van d. monding
stroomopwaarts tot Nantes is d. Loire voor
groote vaartuigen bevaarbaar, d. Vilaine, die
over een lengte v. 5 mijlen d. grans vormt
tegen Ille-et-Vilaine en Morbihan, is voor
kleine schepen bevaarbaar. 't Land vormt een
vruchtbare, golvende vlakte, waarop veel
graan (vooral tarwe), beetwortels.aardappels.
wijn (in groote hoeveelheid, maar v. middel:
matige qualiteit), ooft, hennep enz. verbouwd
worden. d. Eikenwouden begunstigen d. varkensteelt; ook worden veel paarden, runderen
en schapen geteeld. 't Groote bekken v. steenkolen en ijzerertsen bevordert d. industrio
zeer, d. lagunen der kusten leveren veel zeezout on er wordt ook zeer veel a. vischvangst
(op haring en sardellen), a. oester- en a. karpervangst gedaan. 't Depart. wordt verdeeld
in d. arrondissementen Nantes, Ancenis, Cha,teaubriant, Paimboeuf en s.Nazaire, d. hoofdstad is Nantes.
Loiret, een depart. in Midden-Frankrijk,
naar 't riviertje Loiret geheeten, dat in d.
Sologne ontspringt en reeds na een 12 KM.
langen loop beneden Orleans links in d. Loire
uitrnondt. 't Depart. Loiret omvat 't grootste
deel v. d. voormalige prov. Orleannais en een

klein deel v. Berry, grenst in 't 0.a.'t depart.
Yonne, in 't Z. a. Cher en Loire-et-Cher, in
't W. a. Eure-et-Loir, in 't N. a. Seine-et-Oise en
in 't N.-0. a. Seine-et-Marne en beslaat een
oppervl. v. ruin 123 vk. mijlen met 374 875
inw. 't Breede Loiredal in 't midden v. 't
depart. is zeer vruchtbaar en rijk a. schoone
steden; t. N. daarvan strekt zich 't woudrijke
plateau v. Orleans uit; 't Z. v. Loiret wordt
ingenomen door d. weinig bebouwde Sologne,
een moerassige en zandige vlakte. Behalve d.
Loire en d. Loiret doorsnijden 't land nog d.
Essone (zijrivier v. d. Seine) en verscheidene
kanalen. d. Bodem is t. N. v. d. Loire vruchtbaar en goed bebouwd. Door d. nabijheid v.
Parijs heeft zich in Loiret d. tuin- en landbouw, evenals d. vee- en vogelteelt zeer ontwikkeld; alle soorten graan worden verbouwd, daarenboven beetwortels, hennep,
oliezaden, ooft, saffraan enz. Ook wint men
veel wijn (in 1883 451 700 HL.); d. industrie
levert porselein, fayence, aardewerkwaren,
beetwortolsuiker, azijn, zijde, wol- en katoenwaren. 't Depart. wordt verdeeld in d. arrondissementen Orleans, Montargis, Gien en Pithiviers. d. Hoofdst. is Orleans.
Loiseleur (JEAN AUG- USTV JULES), een
Fransch schrijver, gab. in 1816 to Orleans,
waar hij stadsbibliothecaris ward. Als lid v.
d. gemeenteraad aldaar bevorderde hij in
1855 d. oprichting v. een groot ruiterstandbeeld voor d. Maagd v. Orleans op 't hoofdplein der stad. Hij schreef „Residences
royales de la Loire" (1863), „Les crimes et
les peines dans l'antiquite et dans les temps
modernes" (1863), „La doctrine secrete des
Templiers" (1871), „Ravaillac et ses complices" (1873), „Les points obscurs de la vie de
Moliere" (1877), „Trois enigmes historiques"
(1882) enz.
Loja, d. naam v. twee steden, d. een in
Spanje, d. ander in Zuid-Amerika. — Loja,
stad in d. Spaansche prov. Granada, in een
schilderachtig dal v. d. Jenil, a. d. spoorw. Granada—Cordova; zij heeft een Moorsch kasteel
en telt 18 350 inw., die zich met lakenweverij,

papierfabricage en landbouw bezighouden.
d. hoofdst. v. d. gelUknamige prov. in d.
—Loja,
Z.-Amerikaanschen vrijstaat Ecuador (342 vk.
mijlen met 100 000 inw.); zij ligt in 't schoone
dal v. Casibamba, 2073 M. boven d. zee, heeft

LOJ.

136

een hoogeschool (Colegio) en telt 10000 inw.,
die wol weven en handel drijven.
Lo.keren, een stad in d. Belgische prov.
Oost.Vlaanderen, ligt a. d. gekanaliseerde
Durme in Waesland, heeft een bisschoppelijk
College, fabrieken voor katoen- en linnenwaren, voor leant, chemicalift en tabak,
touwslagerijen, bleekerijen en 19 250 inw.
Zie Noordsche Godenleer.
Lohman was een Arabisch wijsgeer, wiens
leeltijd onbekend is, doch wiens naam reeds
in d. oudste overleveringen der Arabieren en
in d. Koran voorkomt. Aan hem werd een
kleine verzameling Arabische fabelen toegeschreven, die zeker v. Griekschen oorsprong
is en waarschijnlijk uit een Syrische vertaling
a. d. Arabieren 't eerst bekend werd. d. Eerste
uitgave dozer fabelen is die v. Erpenius (Leiden
1615).
Lokus of Lokust is d. Surinaamsche
naam v. een uitmuntend meubelhout, afkomstig v. _Hymenaea Courbaril L., een tot d. natuurl. fam. der Ylinderbloemigen (Papilionaceae)
behoorenden boom. Men heeft gemeend, dat d.
resina s. gummi Anime v. dozen boom werd
gewonnen; thans evenwel betwijfelt men dit
op goede gronden en veronderstelt men, dat d.
Anima v. Icica-soorten wordt verkregen; d.
Lokusboom daarentegen levert een soort v.
Copal (zie Copal).
Lollarden, een soort v. geestelijke broederschap, die in of omstreeks 1300 te Antwerpen word opgericht. Zij, die tot haar behoorden, werden aldus genoemd wegens 't
lollen of zacht zingen, dat zij bij d. begrafenissen deden, gelijk dan ook verplegen v.
kranken en 't ter aarde bestellen der dooden
hun oorspronkeltjke werkzaamheid was. Naar
hun soberheid heetten zij ook Matemans, naar
hun schutspatroon Alexius-broeders of Alexianon, naar hun wonen in cellen Cellebroeders
of Cellieten. Ten gevolge v. d. bestnettelijke
ziekten, die vooral in d. 14e eeuw eon groot
gedeelte v. Europa teisterden, verspreidden zij
zich tot 't bieden v. bijstand snel door d. Nederlanden en Duitschland. Hoewel door sommige
geestelijken uit onkunde vervolgd, werden zij
door paus Gregorius X in 1374 erkend en toegelaten. Niet te verwarren met doze Lollarden
zijn d. volgelingen v. d. dwaalleeraar Lollard.
in 1422 to Keulen terechtgesteld, v. welke zich
een gedoelte in Engeland met d. aanhangers
v. Wiklef veroenigden, welke laatsten dan
ook met dien Imam werden aangeduid. In later
tijd, met name to Keulen, zijn ook vrouwenvereenigingen op d. wijze der Lollarden gevormd, doch daze zijn, evenals die der mannen
onder dozen naam, geheel verdwenen.
Zairian (ABRAHAM DIRK), een Nederl. godgeleerde, gab. 16 Sept. 1823 to 's-Gravenhage,
was eerst Evangelisch-Luthersch predikant
to Maastricht., daarna to Deventer en werd
in 1856 tot hoogl. a. 't Luthersch seminarium
to Amsterdam benoemd, a. walks gemeentelijke universiteit hij in 1877 eveneens verbonden werd. Tot d. vertegenwoordigers der
moderns richting behoorende, richtte LOMAN
in 1867 met anderen 't „Theologisch Tijdschrift"
op, waarin men vele zijner geschriften bijeenverzarneld vindt. Bovendien schreef hij opstellen in d. ,G-odgeleerde Bijdragen", „Nieuw on
Oud",. „d. 'Gids'
Gids", „Nederland" e. a. tijdschriften,
terwijl v. zijn bijzondere studio v. d. muziek
getnigen „Koraalboeken v. d. EvangelischLuthersche kerk", „XIX Oud-Hollandsche
volksliederen", „XII Geuzeliederen", door d.
Vereeniging voor Nederl. muziekgeschiedenis
in 't licht gegeven, enz.
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Lombard, in d. volkstaal lomberd of tommerd, is een bank v. leaning, d. i. een instelling, waar men tegen interest geld op onderpand v. roerend goad kan krtjgen. d. Banken v.
leaning zijn reeds vroeg door d. stedeltjkeregeeringen, als stedelijke inrichtingen, a. zich
getrokken. Doch haar bestaan als particulier
bedrijf is nog veel ouder. In 1260 werden d..
houders v. beleenbanken, om hun verregaanct
woekeren, uit Brabant en later uit Frankrijk
verdreveri. Btj ons to lande scheen men er zooweinig buiten to kunnen, dat zij oogluikend
geduld werden. Te Schiedam bewoonden d.
lomberdhouders in 1327 een steenen huis, wat
toen een groote bijzonderheid was. Uit eon
handvest voor Delft v. 1342 blijkt, dat zij toen
reeds eenige jaren daar verblijf hielden in een
huis, d. camerette genaamd. Te Oudewater
had men in 't begin der 15e eeuw twee lombards, gelijk blijkt uit een brief v. d. len Apr.
1413. In Amsterdam vindt men hen in 1477„
hoewel zij waarschijnlijk reeds veel vroeger
daar bekend waren. d. Vroedschap besloot in
1547 hen, die zich met dit bedrijf ophielden,
zooveel mogelijk uit 't land to helpen irerdrijven en bij d. invang der Spaansche beroerten waren zij zoozeer in verachting, dat.
d. synode der gereformeerde kerken te Dordrecht in 1574 besloot, hen niet tot 't nachtmaal toe to laten. d. Laatste particuliere lombardhouder in Amsterdam was Simon Lux,
die in 1611 gerekend werd een rente v. 33 1/2
ten honderd to trekken. In 1614 trok d. start
d. beleenbank a. zich. Zij werd onderscheiden
in een groote en een kleine bank, tot welker
behulp 56 inbrengers, als makelaars in d.
beleening, werkzaam waren, die ieder dageWks tot 30 panden in bank brachten.
't Doel der banken v. leaning is in oogenblikken v. dringenden nood geld to kunnen
verkrijgen, zonder in handen v. woekeraarst
to vervallen. Ook dienen zij tot verlevendiging
on onderhoud v. d. kleinhandel, alsmede tot
schraging v. 't krediet bij oogenblikkeltjkeverlegenheid. Zij kunnen gebracht worden tot
d. instellingen, die strekken om d. armoede
to voorkomen. d. Rente, die d. verpander a.
d. banken v. leaning moat uitbetalen, is uit
d. aard der zaak hooger dan d. gewone rentestand voor geleende geldsommen. d. Bank
moat, om to blijven bestaan, met winst kunnen werkon. Ztj heeft in d. eerste plaats vrij
aamionlijke koston v. administratie to bestrijden. Zij moot sluiten met een batig saldo.
d. Beleeningen op geringe panden gevert
meestal verlies. Men berekent, dat alle panders
tot omstreeks f 2,50 geen voordeel opleveren
en dat alle panden beneden f 2 verlies voor
d. bank zijn. Die geringe panden echter zijn
't meeste in getal. Om een goede rekening
to maken, moat men dus d. grootere panden
onevenredig meer rente laten betalen, of eigenlijk bij hun rente nog 't verlies, op d. kleine
panden geleden, optellen. d. Kleinste beleenera.
worden derhalve geholpen ten koste der grootore. Niettegenstaande daze en ander° bezwaren mag men beweren, dat good ingerichteen goad beheerde banken v. leaning voor d.
arbeidende en lagers burgerklassen een weldaad zijn. Waar groote behoefte en zeer geringe zekerheid v. teruggave bestaat, zal men ,
altos,bijwenfkstligmen
zich vervoege, alleen tegen een meer dan
gewoon hooge rente geld ter leen kunnen.
ontvarigen.
Dat d. lombards of lommerds hun naam
ontleend hebben a. d. omstandigheid, dat zij
't eerst in Lombardije in zwang gekomen en
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door Italianen in andere landen overgebracht
zal wel nauwelijks vermelding behoeven.
Lombard (JOHANN WILHELM), een Pruisisch
staatsman, geb. 1 Apr. "1767 te Berlijn en overl.
28 Apr. 1812 te Nizza. Als kabinetssecretaris
maakte hij in 1792 in 't hoofdkwartier v. d.
Pruis. koning d. veldtocht n. Frankrijk mee
en vial hjj bij die gelegenheid in ongenade. Men
zie over hem Hafer, „Die Kabinettsregierung
in Preuszen and Johann Wilhelm Lombard"
(1890).
Lombardije (Lombardia), een naam, dien
men gewoonlijk a. een gedeelte v. Opper-Italie
geeft, waarvan zich in 568 d. Longobarden,
onder hun koning Alboin , meester maakten.
't Door hen gestichte rijk, welks hoofdstad
Pavia was, werd in 774 door Karel d. Groote
veroverd en d. laatste koning, Desiderius, in
't klooster Corvey gestoken. Hoewel d. Longobarden in d. tijd hunner macht ook 't gebied v.
Turijn, Tirol, Genua, een gedeelte v. Toscane en
v. d. lateren Kerkelijken staat, 't hertogdom
Benevento en een streek v. Calabria en Napel8
a. zich wisten to onderwerpen, bleef meer
bepaald een deel v. 't oude Cisalpina,
of veeleer v. Gallia Transpadana, en bij uitnemendheid d. streek tuss. d. Alpen, d. Po,
d. Ticino en d. Mincio, naar hen genoemd. In
d. Middeleeuwen stond Lombardije onder d.
Duitsche keizers, die er echter evenmin hun
gezag duurzaam konden vestigen, als d. kleine
staten, die er zich vormden, hun onafhankeltjkheid konden handhaven. In d. oorlogen
tuss. Karel V en Frans I was 't meermalen
't tooneel v. oorlog en kwam 't, als hertogdom
Milaan, eerst a. Oostenrijk, daarna a. Spanje,
dat 't tot d. vrede v. Rastadt in 1714 behield.
Toen kwam 't onder d. ouden naam Lombardije weer a. Oostenrijk; 't word tijdens d.
eersten veldtocht v. Bonaparte in Italie veroverd, bij d. vrede v. Campo Formic. in 1797,
met andere streken vergroot, tot Cisalpijnsche
republiek gemaakt, daarna in d. republiek en
eindelijk in 't koninkrijk Italie opgenomen.
Ten gevolge v. d. vrede to Parijs in 1814 en
't daarop volgend Weener congres word 't met
Venetie a. Oostenrijk afgestaan on 't vormde
toen 't Lombardisch- Venetiaansch koninkrijk.
Bij d. vrede v. Weenen (3 Oct. 1866) word dit
geheel a. 't koninkrijk Itali6 afgestaan, nadat
reeds bij d. vrede v. Zilrich (10 Nov. 1859) 't
grootste gedeelte v. dit Oostenrijksche kroonland, nl. 't eigenlijke Lombardije (d. provincies Milaan, Pavia, Lodi, Cremona, Brescia,
Bergamo, Como, Sondrio on zes districten v.
Mantua), a. Sardinia was afgestaan, zoodat
Lombardisch Venetie tuss. d. jaren 1859 on '66
uit d. Venetiaansche provincien en 't overige
gedeelte v. Mantua bestond.
.Larnbardus (pErraus), aldus genoemd naar
d. plaats zijner geboorte, Ieefde in d. 12e
eeuw on was een leerling v. Abailard. Later
onderwees hij zelf d. scholastieke godgeleerdheid en hij werd in 1159 bisschop v. Parijs, waar
hij 20 Juni 1164 overl. Zijn werk „Sententiarum Libri 1V", dat ontelbare malen is uitgeg.,
was tot d. tijd der hervorming een v. d. meest
gebruikte geschriften, waarop een reeks cornmentaren geschreven zijn. Niettemin bleef
't book niet vrij v. verdenking v. ketterij.
't Bestaat in eon soort v. dogmatiek, voorgedragen met zinspreuken uit d. kerkvaders,
vooral Augustinus. 't Eerste book handelt
over God, 't tweede over d. schepping, d.
engelen en 's menschen val, 't derde over d.
menschwording v. d. Christus en 't heil in
Hem, 't vierde over d. sacramenten en 's menschen vier uitersten (dood, oordeel, hemel
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en hel). d. Vorm v. zijn werk schonk a. d.
schrijver d. naam ,magister sententiarum".
Behalve zijn hoofdwerk schreef hij no
„Glossae in Psalmos Davidis" (1478) en ,Co.
l
lectanea in omnes Pauli epistolas", uit kerkvaders getrokken (1535). Zijn werken to zamen
zijn door Aleaume .uitgeg. (1546).
Er bestaat een andere dogmatiek, in d.
16e eeuw onder denzelfden titel to Vienna
en to Leuven uitgeg., die korter, maar overigens woordelijk dezelfde is on door een Middeleeuwsch scholasticus, met name Bandinus,
geschreven heet. Sommigen willen, dat LomBARDUS dit work, zonder zijn bron to noemen,
met uitbreiding heeft nageschreven, anderen,
dat omgekeerd Bandinus op gelijke wijze 't,
werk v. LOMBARDUS heeft verkort. Uitgemaakt
is, dat een v. beiden schuldig moot zijn a..
letterdieverij ; maar, daar d. leeftijd v. Bandinus niet juist bekend is, blijft dit vraagstuk.
vooreerst nog onbeslist.
Lombok, bij d. inlanders Sasak en ook
Selapdra ng geheeten, is een der Kleine Soendaeilanden v. d. O.-Indischen archipel, gelegen
tuss. 8° 12' en 9° 1 Z.-Br. en 115 0 44' en 116'
40 0.-L. v. Greenwich. d. Vorm is vierhoekig,
in 't N. breeder dan in 't Z. en a. d. Z.-W. hook
met ten landtong, die zich vrij ver west- waarts uitstrekt. Ten W. ligt 't eiland
waarvan 't door straat Lombok gescheiden
is, t. 0. vindt men Soembawa, waarvan
door straat Allas gescheiden wordt. Ten Z.
strekt zich d. Indische oceaan uit, term ijl 't
eiland t. N. door d. Javazee bespoeld wordt.
d. Oppervlakte v. Lombok wordt berekend
op 103 vk. geogr. mtjlen, 't aantal inw. bedraagt omstr. 400 000, onderscheiden in 380 000
Sasakkers en 20 000 Balineezen, allen moerendeels Mohammedanen. Lonibok is, evenals
Bali, zeer bergachtig; d. hoogste top, die zich
ver boven al d. overige verheft on d. naam
Rindjani of ook piek v. Lombok draagt, heeft,
een hoogte v. 3330 M. en behoort tot d. hoogste
toppen v. d. Indischen archipel. Twee bergketens zijn 't voornamelijk, die Lombok v.
Oost naar West doorsnijden; d. hoogste toppen daarvan verheffen zich tuss. 1800 en 330l
M. d. Formatie v. Lombok is, als v. d. naburige eilanden, vulkanisch. d. Goenoeng Rindjani schijnt uitgewerkt to hebben, andere bergen evenwel zijn slechts sluimerende of zelfa
altijd werkzaam. Veal heeft 't eiland geleden
door d. uitbarsting v. d. Goenoeng Tambora
op Soembawa in 1815, hoewel 't daarvan
meer dan 20 mijlen verwijderd is. Die nitbarsting overdekte 't eiland met een dikke
akhlaag on deed 2!3 v. d. inw. omkomen; ja
volgens v. d. Brook overleefden niet meer dan
20 000 tot 25 000 menschen die ramp. In 1818
zetten zich opnieuw I3oegineezen en Makassaren in grooten getale op Lombok neer; d. asch
word opgeruimd, d. bedolven kampongs warden
opgebouwd en a. 't eiland werd d. vroegere
bloei teruggegeven, die ongetwijfeld nog veel
verder ontwikkeld zou zijn, indien niet d. onophoudelijke oorlogen tuss. d. vorsten daaraan
groote hinderpalen in d. weg hadden gesteld.
Lombok wordt door belangrijke rivieren doorsneden, waarvan d. voorn. zijn : op d. westkust,
d. Meningting, d. Djankok, d. Antjar, d. Barnjok, d. Babak en d. Bakong, en op d. oostkust d.
Poetie, d. Melangting, Segara, d. Laboean en d.
Pejoet. Aan die waterrijke rivieren heeft men
d. overvloedige productie der rijstvelden of
sawas to danken. d. Koffiecultuur op d. bergen is onbeduidend, ook d. tabak levert weinig op. d. Kokosboom wordt in uitgestrekte
bosschen gevonden. d. Vruchten verschillen
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weinig of niet v. die op Java; men vindt er
vervloedig d. magoestan, d. jambo's, d. mangues, d. banaan, d. ramboetan, d. oranjeappel

en andere tropische vruchten. Ook suikerriet
en mais komen veel voor. BuffeIs en vee v.
chou nste soort worden er in grooten getale aangetroffen on zelfs uitgevoerd; d. paar-den zijn er klein, doch zeer gehard en goschikt °in veel vermoeienis to verduren; voorts
vindt mon er varkens, geiten on in d. bergen
ook tijgers, schoon zelden. d. Bevolking v.
Lombok onderscheidt zich v. die v. 't daarmee nauw verwante Bali, doordat er zich
uit d. verschill. deelen v. d. archipel vele
vreemdelingen gevestigd hebben; dezen hebben er hun zeden en gebruiken overgebracht,
waardoor 't scherp geteekend nationaal karakter der Balineezen in veel geringere mate op
Lombok wordt aangetroffen. Ook hebben d.
-aanhoudende oorlogen veel bijgedra,:en om
zedenbederf hier diepen wortel to doen schieten. 6odsdienstig gevoel, goede trouw,arbeidzaambeid, eerlijkheid zijn er over 't algemeen
weinig bekende zaken. Daarentegen is d. bevolking overgegeven a. losbandigheid, liefde tot
't spel e., a. ondeugden meer. Opmerkelijk is
.echter, dat 't misbruik v. opiunischuiven op
Lombok minder algemeen is dan op d. overige
-eilanden v. Insulinde. d. Islam kan als d.
heerschende godsdienst worden beschouwd.
Wel brachten d. Balineezen in 't begin v.
-deze eeuw, bij d. verovering v. Lombok door
<1. vorst v. Karang-Assem (Bali), 't Boedhisme
aldaar over, doch die godsdienst heeft zich
weinig uitgebreid en is hoofdzakelijk bepaald
gebleven tot d. Balineesche bevolking v. Lombok. 't Eiland is verdeeld in vier rijken, waarvan d. twee voorn. zijn Karang-Assem (Lombok) en Mataram, terwijl d. beide andere
rijken, Pagarawang en Pagoelang v. minder
beteekenis zijn. d. Regeeringsvorm is despotiek; d. vorst (radja) beslist in alle zaken,
ofschoon hij zich door een raad, bestaande
uit d. voorn. hoofden en priesters, heet to
laten voorlichten.
d. Havens en reedon v. Lombok zijn beter
<Ian die v. Bali. d. Voorn. haven is Ampannam op d. westkust, die evenwel gedurende
d. west-mousson niet veilig is. Eenige mijlen
zuidelijker ligt Tring met zijn haven, die,
hoewel beter dan d. laatstgenoemde, minder
bezocht wordt, daar d. handel voornamelijk
op Ampannam gedreven wordt. Tusschen d.
genoemde plaatsen, a. d. mond v. d. Balak,
ligt 't eertijds bloeiend, doch thans vervallen
dorp Padang-Reak, vanwaar een goede weg
leidt naar d. rijken v. Karang-Assem en Mataram. Voorname dorpen op d. noordkust zijn:
Bombak, Dalam, Menonga-Bokjock, Toeban,
Sesait, Bayan en Laboean Tjarik. Op d. zuidkust vindt men d. kleine baai v. Telok Longas. Op d. oostkust ligt 't dorp Sogean, a. d.
rivier Melanting. Voorts Segara, bij 't dorp
Lombok, vanwaar een weg uitgaat, die 't geheele eiland tot d. westkust doorloopt. Een
weinig zuidelijker ontmoet men LabjoeanHadji, met een voor d. westmousson beschutte
reede, vervolgens Pejoet in een golf, die een
veilige ligplaats voor d. schepen aanbiedt.
Deze en d. reed° v. Tring zijn d. veiligste
ankerplaatsen v. 't eiland.
d. Kennis v. Lombok is, als v. zoovele andere
eilanden v. d. Ind. archipel, nog vrij onvolledig.
't Aantal v. hen, die Lombok bezochten met
't doel een studie v. land en yolk to geven,
is tot nog toe uiterst gering, terwijl d. beide
reizigers Zollinger en Wallace to weinig v.
't eiland to zien kregen, om er meer dan een

zeer onvolledige beschrijving v. to kunnon
geven. Belangrijk is een opstel in 't Ttjdschrift
v. 't Bat. Genootsch. v. K. on W.(XXII, 1874),
getiteld „Schets v. 't eiland Lombok". Verder
vindt men een aantal bijzonderheden, Bali on
Lombok betreffende — geltjk men west vormen
doze beide eilanden tegenwoordig Oen° residentie —, in een „Essai d'uto description des
Iles de Bali et de Lomboler,par M. le Baron
P. Melvill de Carnbee, Lieutenant de la
Marine Royale des Pays-Bas, opgenomen in
„Le Moniteur des Indes-Orientales et Occidentales", par Ph. Fr. de Siebold et P. Melvill de
Carnbee, getrokken uit d. voornaamste, zoowet gedrukte, als in handschrift aanwezige
bronnen.
Lomellina

is d. naam v. een uiterst
vruchtbare landstreek in d. Noord-Italiaansche prey. Pavia, a. d. linker Po-oever, tuns.
d. Sesia en d. Tessino gelegen. Er wordt
vooral veel rijst vorbouwd, die door d. steden
Pavia, Casale, Vercelli en Novara (welke d.
vlakte insluiten) in d. handel gebracht wordt.
d. Naam, landstreek, die v. 1859 tot
jk SardiniO behoort, is ontleend a.
't koninki

't vlek Lomello.
Lomenie

(LOUIS LEONARDE DR),

een Fransch

schrijver, geb. 3 Dec. 1815 to s. Yrieix (dep.
Haute Vienne), gaf onder 't pseudoniem Un
homme de rien zijn „Galeries des contemporains illustres" (1840—'47,10 dln) uit, die grooten
bijval vonden. In 1845 werd hij professor in d.
Fransche letterkunde a. 't College de France,
in 1862 ook a. d. Polytechnische school to
Parijs en in 1871 lid v. d. Academie; hij oyerl.
2 Apr. 1878 to Mentone. Hij schreef ook:
„Beaumarchais et son temps" (2 dln, 3e dr.,
1873), „Les Mirabeau" (2 dln, 1879) en „La
comtesse de Rocheford et ses amis" (1870).
.Lomenie de Brienne (ETIENNE CHARLES,
graaf), een Fransch kardinaal on staatsman,
geb. 1727 to Parijs, wijdde zich a. d. geestelijken stand en d. wetenschap. In 1760 word
hij bisschop v. Condom on in 1763 aartsbisschop v. Toulouse. Hij koesterde vrijzinnige
denkbeelden en hield zich meer met stoffelijke
dan met geestelijke belangen bezig ; o. a. liet hij
een kanaal graven, 'twelk dat v. Caraman bij
Toulouse met d. Garonne verbond; hij stichtte
hospitalen, scholen, arbeiderswoningen en
kloosters. Sedert 1766 lid v. d. commissie ter
hervorming der geestelijke orden, legde hij
zooveel administratieve bekwaamheid a. d.
dag, dat d. koning hem bij d. aftreding v.
Calonne, over wiens verkwistingen hij zich
heftig had uitgelaten, tot minister v. Financien benoemde. Ofschoon hij op dit gebied
schipbreuk Teed, liet hij zich toch in 1788 tot
premier-minister en tot aartsbisschop v. Sens
aanstellen ; maar nog 26 Aug. v. datzelfde jaar
moest hij voor d. algemeene haat v. yolk,
adel en geestelijkheid wijken on d. portefeuille
a. Necker overgeven, echter niet zonder dat
d, koning hem schadeloos stelde door hem
met verschill. abdijen to begiftigen on d. Paus
door hem d. kardinaalshoed to schenken. Daar
hij in 1790 d. eed v. constitutioneel priester
aflegde on d. bisschopszetel in Yonne aannam,
geraakte hij in twist met d. pauselijken stoel
on zond hij d. kardinaalshoed terug. d. Paus
ontnam hem nu ook zijn overige waardigheden en bestrafte hem met cen harde allocutie. Toch werd Lomenie in 1793 door d.
mannen der omwenteling to Sens in hechtenis
genomen. Wel herkreeg hij nog eons zijn vrij
held, maar reeds 15 Febr. 1794 sleepte men
hem opnieuw naar d. gevangenis, waar hij
ten gevolge v. d. mishandelingen v. d. wakers
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d. volgenden nacht stierf. — 10 Mei v. dat jaar
ward zijn broader, graaf ATHANASE LOUIS MARIE
LOMENIE DE BRIENNE, gab. 1730, die minister
V. Oorlog was geweest, terwijl zijn broer d.
portefeuille v. FinanciOn hield, onthoofd.
Lommel (EUGEN), gab. 19 Maart 1837 to
Edenkoben in d. Pfalz, studeerde to Miinchen
in d. wis- on natuurkunde, word in 1865
privaat-docent a. d. universiteit en leeraar a.
d. polytechnische school to Zfirich, in 1867
hoogl. in d. natuurkunde a. d. land- en boschbouwacademie to Hohenheim on in 1868 hoogl.
in d. natuurkunde to Erlangen on zag zich
in 1886 benoemd tot hoogl. a. d. universiteit
to Munchen on tot lid v. d. Kon. Acad. v.
Wetensch. aldaar. Behalve verhandelingen,
vooral in Poggendorffs „Annalen", schreef hij
0. a. „Studien fiber die Bessel'schen Functionen" (1868), „Das Wesen des Lichts" (1874),
„Ueber die Interferenz des gebeugten Lichts"
(1875), „Wind and Wetter" (2e dr., 1880),
„Lexikon der Physik" (1882), „Die Beugungserscheinungen einer kreisformigen Oeffnung"
(1884) en „Die Beugungserscheinungen geradlinig begrenzter Schirme" (1886).
Lommerd, Zie Lombard.
Lomond (Ben), een 973 M. hooge berg in
Schotland (graafs. Stirling), 6 inijlen t. N.-W.
v. Glasgow, is om 't heerlijk uitzicht, dat
men v. d. top geniet, zeer gezocht.
Lomond (Loch), 't schoonste der Schotsche meren, ligt 3 mijlen t. N.-W. v. Glasgow on behoort tot d. graafs. Stirling en
Dumbarton; 't is 39 KM. lang en a. 't zuideinde, als met groene eilanden bezaaid, 11 KM.
breed. Naar 't N. wordt 't door steil of hob
lende bergen, waaronder zich d. Mount Lomond verheft, in een rivierbed vernauwd. In
d. zomer wordt 't door stoombooten bevaren.
Lomonossow

(MICHAEL WASILIEWITSCH),

d. „vader der nieuwere Russische letterkunde"
bijgenaamd, ward in 1711 uit geringe ouders
in 't dorp Denissowskaja (gouvernement
Archangel) gab. 't Lezen v. d. bijbel deed in
hem d. eerste lust tot wetenschap on letterkunde ontwaken. Op 't gerucht, dat men to
Moskou Grieksch on Latijn, Duitsch en Fransch
kon leeren, sloop hij heimeltjk uit d. ouderlijke
wooing on trok hij met een vischwagen n.
d. hoofdstad, waar hij ondersteuning vond,
om eerst daar en later a. d. hoogeschool to
Kiew onderwijs to ontvangen. Na vervolgens
to s. Petersburg gestudeerd to hebben, begaf
hij zich n. Duitschland, waar hij d. Duitsche
pazie• leerde kennen on zich op d. wis- on
bergwerkkunde toelegde. Wegens schulden
vervolgd, vlood hij n. Brunswijk, waar hij
dienst nam, dock, in 't krijgsleven goon smaak
vindende, deserteerde hij on kwam hij gelukkig
to s. Petersburg, waar hij in 1741 een post a.
d. hoogeschool bekwam. Vijf jaar later ward
hij hoogl. in d. scheikunde, in 1764 staatsraad,
terwijl hij 4 Apr. 1765 Overl. Behalve oden
schreef hij ook eenige treurspelen, terwijl zijn
„Petriade", een heldendicht op Peter d. Groote,
onvoltooid gebleven is. Under zijn prozawerken verdient vermelding zijn Russische spraakkunst (1764), die met zijn overige mineralogische en chemische werken door Smirdin is
uitgegeven (1847, 3 dln). Op zijn graf in d.
Alexander-Newsky-kerk to s. Petersburg, waar
hij op kosten der keizerin Catharina II met
groote staatsie begraven word, list d. kanselier graaf Woronzow een marmeren gedenkteeken oprichten, terwijl in 1825 to Archangel
hem mode een gedenkteeken is gesticht.
Lomsha, d. hoofdst. v. 't Russisch-Poolsche gouvernement Lomsha, ligt a. d. linker
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oever v. d. Narew, in d. nabijheid v. groote
wouden, is omgeven door ruinen (Lomsha
was vroeger een der grootste Poolsche steden
on d. zetel v. d. Rijksdag), drijft handel in
graan, hout, teer on pik, heeft een gymnasium
on telt 15 000 inw.
Londen (Eng. London), d. hoofdstad v.
Engeland on v. 't Britsche rijk, d. grootste
stad der aarde, strekt zich uit langs beide
oevers v. d. Theems, 70 is 90 KM. of 12 a 16
uur boven diens uitmonding in d. Noordzee,
op 51° 30' N.-Br. on 0° 5' W.-L. v. Green w.
d. Lengte dezer wereldstad v. W. naar 0.
bedraagt 25 KM. of ruim 4 uur gaans, v. N.
naar Z. 19 KM., en nog steeds breidt zij zich
uit, verreweg 't sterkst naar 't W., omdat
daar d. bodem hooger en vaster, d. lucht door
d. heerschende westenwinden frisscher is dan
in 't 0. der stad en tevens omdat in 't W. d.
Theems gemakkelijker to overbruggen is.
Voortdurend worden steden en dorpen om en
bij d. hoofdstad eraan getrokken on herschapen in wijken on straten v. d. kolossale metropool. Ze is niet alleen een „stad der steden",
maar ook een stad v. steden, want, gelijk
voor 300 jaren Londen on Westminster tot
den stad samensmolten, zoo zijn langzamerband tallooze gemeenten der aangrenzende
graafs. Middlesex, Surrey en Kent, o. a. Kensington, Islington, Clerkenwell, Soho, Bethual
Green, Greenwich, Woolwich, Depttord, Lambeth, Wandsworth, Battersea enz., met d.
wereldstad vereenigd. 't Op 6. linker Theemsoever gelegen gedeelte der stad is gebouwd
op een heuvelachtig terrain, dat zich in 't N.
verheft in d. heuvels v. Highbury (46 M.),
Highgate (129 M.) on Hampstead (134 M.),
't zuidelijk gedeelte op d. rechter Theemsoever vormde vroeger een moerassige vlakte,
in een wijden kring door d. Surrey-heuvelen
omringd. 't Klimaat v. Londen is gezond; d.
gemiddelde jaarlijksche temperatuur bedraagt
10,2° C. ('s zomers 16,6 's winters 3,9 ). Sneeuw
en ijs komen weinig voor; daarentegen hangen in Nov. en Dec. veelal dichte nevels
boven d. stad, vaak zoo dicht, dat men iemand
vlak naast zich niet duidelijk kan zien. Tot
zuivering v. d. dampkring dienen groote parken (James-, Green- en Hyde-park, Regents-,
Victoria, Battersea- en Greenwich-park) en
verder tuinen en groote „squares" of pleinen,
met grasperken, heesters en boomen versierd.
In 't geheel telde men in 1881 to Londen
486 186 bewoonde huizen, in ongeveer 11 000
straten, wier gezamenlijke lengte 3200 KM.
bedroeg. Daar Londen voor zijn dubbele bevolking v. Parijs (hier ruim 2, ginds
millioen) een 5 maal zoo groote oppervlakte
beslaat als Frankrijks hoofdstad, zijn er d.
huizen niet zoo nauw en hoog. Gemiddeld
wonen er in London niet meer dan 7 of 8
menschen in een huis. Met inbegrip v. alle
voorsteden beslaat Engelands hoofdstad thans
(1892) een oppervlakte v. 1786 KM 2 met 4 760 000
inw. Sedert 't begin dezer eeuw is d. bevolking zeer snel toegenomen; in 1801 bedroeg
zij 958 863, in 1821 1,3 millioen, in 1861 2,8
millioen, in 1881 3,8 millioen inw. Voor 1/. is
die sterke verrneerdering a. immigratie to
danken; allerlei Europeesche volken on duizenden uit d. overzeesche bezittingen komen
er zich vestigen, allen met een doel: geld
verdienen. Die ongekende wasdom dankt Londen a. zijn gunstige ligging, a. d. prachtigen
breeden en deepen riviermond in een der best
bebouwde vlakten v. 't rijk; 't is een centrum
v. alle wegen, die door d. rtjkste streken v.
Engeland kruisen, on tevens een kruispunt v.
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d. ontelbare scheepvaartltjnen lange d. kust.
Eindelijk ligt d. stad vrtjwel in 't midden v.
d. groote landmassa onzer aardoppervlakte.
d. Oudste bestanddeelen v. Londen zjjn d.
City en Westminster op d. linker Theems•
oever; eerstgenoemd gedeelte is d. zetel v. d.
handel, met d. kantoren en pakhuizen der
groote kooplieden. Aan d. Theems staat 't
tolhuis, in d. nabijheid zijn d. koren- en
steenkolenbeurs; in Lombard-Street staan d.
groote bankiershuizen, in Mincing-Lane wonen
groothandelaars in koloniale waren, in
Paternoster-Row d. boekhandelaars, in d. nabijheid v. Fleet-Street zijn d. grootste drukkerijen.
In 't N. en 0. wordt d. City omgeven door
't voornamelijk door arbeiders bewoonde Oostoinde (East-End); hier vindt men lands d.
Theems dokken, werven, pakhuizen, kortom
altos wat op 't zeewezen betrekking heeft. •
Ten N. der rivier in Whitechapel zijn talrijke
tabaks- en sigarenfabrieken. Spitalfields wordt
voornamelijk door zijdewevers bewoond en 't
t. N. der City gelegen Clerkenwell door uurwerkmakers, werktuigkundigen en juweliers.
't West-End is d. zetel der aristocratie, der
Nice kooplui, v. d. voorname goedbezitters,
kortom v. al diegenen, welke tot d. groote, d.
schitterende wereld behooren. Dit gedeelte
der stad is in d. laatste jaren ongeloofelijk
vergroot, zoodat er een geheel nieuw en
prachtig gedeelte rondom 't Regentpark ontstaan is. Als d. schoonste gedeelten v. 't
West-End moeten genoemd worden: s. James
met Pall Mall, Belgravia (t. Z. v. Hyde Park),
Mayfair en d. omgeving v. Grosvenor Square
en Tyburnia. Wie echter, v. d. rijkdom des
lands uitgaande, tot een besluit mocht willen
komen ten opzichte v. d. pracht der gebouwen in d. hoofdstad, zal zich in Londen zeer
bedrogen vinden. Geen andere residentie heeft
misschien zOO weinig buitengewone en uitstekende particuliere gebouwen als Engelands
hoofdstad. Evenmin bieden d. meeste straten
v. Londen uit een architectonisch oogpunt
veel schoons op; d. meeste huizen zijn smal,
v. baksteenen opgetrokken, zonder bepleistering en zelden meer dan 3 verdiepingen hoog.
Uewoonlijk zijn ze voox niet meer dan esno
familie ingericht, want d. Engelschman houdt
er niet van met velen en vooral niet met
vreemden onder eOn dak te wonen. Ook d.
huizen der rijken en aanzienlijken -hebben
weinig, dat hen onderscheidt; v. binnen zijn
ze echter met een comfort en weelde ingericht, die men achter dit eenvoudig uiterlijk
niet zou zoeken. Wat d. vreemdeling 't meest
in 't oog valt, is 't ongeloofelijk aantal prachtige winkels, zooals zij in d. hoofdstraten
Bond-street (d. voorname zetel der magaanon v. modewaren). Cheapside, LudgateHill, Piccadilly, Pall-Mall, Strand, OxfordStreet, Holbern- en Regent-Street en vele
andere dicht op elkander gedrongen zich bevinden. Onder d. openbare gebouwen, die,
uitgezonderd op 't Parliament Square, waar 't
Parlementsgebouw en d. Westminster Abdij
staan, afzonderltjk verspreid voorkomen, noemen we in d. eerste plaats d. Tower a. d.
oever v. d. Theems, achtereenvolgens als
vesting, paleis, staatsgevangenis en ook als
schatkamer gebruikt, doch thans een arsenaal en kazerne. Willem d. Veroveraar moet
hier een versterkten toren hebben gebouwd,
om d. stad in toom te houden. Later diende
't gebouw tot koninklijk paleis en v. koningin
Elisabeths regeering tot 1820 als staatsgevangenis. Onder d. beroemde gevangenen, die
hier eons opgesloten waren, noemen we slechts
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Anna Boleyn, Jane Grey, Thomas Moore,
Henry Grey, Hertog v. Suffolk, Walter Raleigh, Thomas Wentworth, William Laud,
aartsbisschop v. Canterbury. Als koninklijke
paleizen moeten vermeld worden 't s. Jamespaleis, waarin nog d. groote hoffeesten gegeven worden, 't Buckiugham-paleis, door d.
hertog v. Buckingham in 1703 gebouwd,
d. woonplaats der koningin, wanneer zij (wat
maar zelden 't geval is) te Londen vertoeft.
Marlbourough-House, d. residentie v. d. prins
v. Wales, is uit een bouwkundig oogpunt v.
weinig beteekenis. 't Paleis v. Westminster
of 't Parlementsgebouw ward v.1837—'68 door
Charles Barry gebouwd voor een som v.
2 millioen pond sterling; 't is in Gothischen
stijl opgetrokken en bevat 1100 kamers. Behalve d. vertrekken voor d. koningin en 't
hof vindt men er d. prachtig ingerichte ruimten voor 't Hooger- en d. eenvoudigere voor
't Lagerhuis. In d. nabijheid zijn d. ministeries v. Binnenl. en Buitenl. zaken en v.
KoloniOn, d. thesaurie met d. bureau's v. d.
eersten minister, 't vuurvrije gebouw, waarin
d. staatsarchieven bewaard worden, met zijn
dikken, vierkanten toren' en 't 107 M. lange
hoofd-postkantoor. 't Hoogste gerechtshof des
lands, eveneens in Gothischen stij1 opgetrokken, verheft zich in 't midden v. d. advocatenwijk tuss. d. City en West-End. Hier zijn
ook d. Inns of Court, d. zetels der Engelsche
rechtsgeleerdheid. Onder d. stedelijke gebouwen is Guildhall (d. i. 't gildenhuis) vermeldenswaardig. 't Is 't eigenlijke raadhuis der
stad, waarin een schoone, ouderwetsche zaal,
die met gedenkteekenen for eere v. Nelson, d.
beide Pitts e. a. versierd is, en waarin verder
openbare vergaderingen der burgerij, feesten
enz. gehouden worden. Hier ook aanvaardt d.
lord-mayor zijn ambt, terwijl d. eerste regeeringspersoon der gansche stad, die als d.
koning der City beschouwd mag worden, zijn
verblijf houdt in Mansion-house, dat tevens d.
zetel is der stedelijke administratie-bureau's.
Onder d. Londensche kerken nemen d. Westminster-abdij en d. s. Paulskerk d. eerste
plaats in. Eerstgenoemde heeft in reusachtige
afrnetingen d. vorm v. een Latijnsch kruis.
't Koor is inwendig omgeven door een krausv. kapellen, met d graven v. Hendrik VIII,
Maria Stuart en Elisabeth, en v. vele koningen
en koninginnen, waaronder ook v. onzen stadhouder Willem III. Hier heeft d. kroning v.
Engelands vorsten plaats en tevens is doze
abdij d. wereldberoemde grafplaats, waar alien
rusten, die Engeland groot, vermaard of rijk
hebben gemaakt. De s. Paulskerk, v. 1675-1710
gebouwd, heeft eveneens d. vorm v. een Latijnsch kruis, met een koepel v. 33 M. in
doorsnede. d. Top v. 't kruis is 111 M. hoog.
Aan gedenkteekenen bezit Londen een groot
aantal standbeelden, vier zuilen en vijf obelisken, waaraan nog in 1878 d. Naald v. Kleopatra
op d. Theemskade word toegevoegd. Eeri der
schoonste gedenkteekenen is dat voor d. prinsgemaal prins Albert, in Hyde-park, verder d.
391. hooge Nelson-zuil met 't standbeeld v. d.
grooten zeebeld, dat Trafalgar-Square versiert.
Als hoofdstad v. 't rijk is Londen d. zetel
der koninklijke regeering, der volksvertegenwoordiging en der hooge gerechtshoven. 't
Bezit voorts een groot aantal inrichtingen
voor onderwijs, onder welke 't in 1828 door d.
liberale partij gestichte University-College en
't door d. tegenpartij opgorichte Kings College
d. eerste plaats innemen; verder bezit d.
stad 12 theologische scholen, 11 geneeskundige en 2 veeartsenijscholen, bovendien een
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militaire academie (te Woolwich), eon zeevaartkundige school (te Greenwich),12 kweekscholen voor - onderwtjzers, vier muziek- on
twee teekenacademies. Aan goede scholen v.
d. rniddelstand is in London groot gebrek;
't lager onderwijs is eerst sedert 1870 door
't oprichten v. scholen eenigermate Verbeterd.
d. Stad is rijk a. verzamelingen op 't gebied v.
wetenschap en kunst. 't Britsche museum bevat kostbare Egyptische, Assyrische, GriekschRomeinsche, Middeleeuwsche en andere oudheden, ethnographische en historische schatten, eon groote bibliotheek, met eon kostbare
verzameling manuscripten (meer dan 40 000),
enz. d. Nationale- en d. Dulwich-galerij bevatten schilderijen, 't South-Kensington-museum, dat a. d wereldtentoonstelling v. 1851
zijn ontstaan to danken heeft, bevat allerlei
merkwaardigheden op 't gebied der nijverheid. Belangrijk zijn verder d. zo8logische
tuin (in Regents-park), d. sterrenwacht en.
It hospitaal voor oude zeelieden, eene stichting v. koning Willem III, to Greenwich,
't marine- en 't geologisch museum.
Aan plaatsen v. openbaar vermaak is London
armor dan menige veel kleinere stad in 't buitenland. 't Aantal en d. grootte der schouwburgen staat in geen verhouding tot d. ontzettende bevolking. Van d. 44 schouwimrgen
zijn d. meeste en voorn. alleen des winters
geopend. d. Grootste zijn : Her Majesty's
Theatre of d. Italiaansche opera, d. voorname
verzamelplaats der groote wereld, Drury-Lane,
dat 3600, en Covent-garden, eon schoon gobouw, dat ruim 3000 toeschouwers kan bevatten. d. Grootste concertzaal, d. Albert-Hall,
bevat eon orkest, dat plaats biedt voor 1000
personen, terwisjl zij ruim 5000 toehoorders
kan bevatten, die op d. galerijen niet eons
medegerekend. 't Kristallen-paleis, in Sydenham, 't Alex'andra-paleis, eon groot aquarium,
met eon prachtigen wintertuin verbonden, d.
wedrennen, waaronder die op d. Derby-dag
eon algemeen volksfeest is. roeiwedstrijden,
zooals d. jaarlijks wederkeerende wedstrijden tuss. d. universiteiten v. Oxford on
Cambridge, d. gansche stad in rep en roer
brengen, on bovenal d. tallooze „clubs" zorgen
voor 't vermaak on d. ontspanning v. 't volk.
d. Clubs zijn vereenigingen v. personen, die
dikwijls 'tzelfde beroep uitoefenen; zij komen
to zamen in eon veelal prachtig ingericht
gebouw, waarin zij even vrij on ongegeneerd
zijn als in hun eigen huis en zich toch in
gezelschap bewegen. Sommige clubs tellen
wel 2000 leden. — Zeer groot is ook 't aantal
godsdienstige instellingen, die tot d. meest
uiteenloopende doeleinden zijn opgericht en
die dikwijls over enorme sommen beschikken.
Sommige verdedigen of bestrijden eon bepaalde kerkelijke richting, andere verspreiden
tractaatjes of zorgen voor d. inwendige en
uitwendige zending. Een v. d. bekendste is d.
Britsche bijbelvereeniging. Inrichtingen v.
liefdadigheid telt men over d. 1000, die, al
naar 't doel, waarvoor ze zijn opgericht, zich
't lot v. armen, zieken, krankzinnigen, weezen,
verwaarloosden, schipbreukelingen en andere
noodlijdenden, ja zelfs v. dieren aantrekken on
jaarlijks meer dan 60 millioen gulden daartoe
ruitgeven. Buitendien telt d. stad 190 ziekenhuizen, 10 krankzinnigengestichten en 26 blindeninstituten. Bijna iedere godsdienstsecte bezit
in d. wereldstad haar eigen instellingen en,
hoe talrtjk d. hoofdgodsdiensten er vertegenwoordigd zijn, blijkt hieruit, dat er in London
meer Katholieken wonen dan in Rome, meer
Israelieten dan in geheel Palestina.
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Wat d. industrie v. London betreft, daze i
in verhouding tot d. grootte der stad Diet
overwegend, maar toch houdt zij ruim 23 pet
der bevolking bezig on op velerlei gebied
staat London voorzeker a. 't hoofd der EngelsUte industrie. Zijn boekdrukkertjen zijn d.
grootste v. Engeland on verschaffen omstr.
25 000 menschen work ; d. fabricage v. meubels on machines houdt tallooze handen bezig,
in d. zijdeweverij heeft London geen modedingster in geheel Engeland; voortreffelijk zijn
verder d. muziek-, optische on chirurgische
instrumenten, d. uurwerken en metalen voorwerpen, die hier vervaardigd worden; belangrijk zijn ook d. pottebakkerijen, d. suikerraffinaderijen, d. bierbrouwertjen, d. sigaren-,
handschoen-, wagen-, geweer-, glas-, tapijt- on
chemische fabrieken. Maar zijn grooten bloei
on rijkdom heeft London a. d. handel to danken. d. Geld- en krediethandel der geheele
wereld heeft zijn polsslag in d. bank v.Engeland, in d. beurs en meer dan 100 partieuliere
banken. d. Ontelbare handel- en actiomaatschappijen, d. beurzen, d. lloyds, d. verkooplokalen ztjn d. hoofdfactoren v. d. binnen- on
buitenlandschen handel. London is d. eerste
geldruarkt der aarde; a. d. banken v. Lombardstreet komen landen zoowel als ontginnings- en spoorwegmaatschappijen hun
geldoperatien verrichten. d. Kleinhandel is
bijna uitsluitend in handen v. kramers, die
door d. gansche stad zijn verspreid, er zijn
dan ook betrekkelijk weinig markten en verkooplokalen. In Billingsgate-Market wordt eon
groote vischmarkt, in Covent-Garden eon
groenten- en vruchtenmarkt, in Smithfield eon
vleeschmarkt on in Islington eon groote veemarkt gehoudon. Voor thee, koffie on vele
andere koloniale waren is Londen d. eerste
markt. 't Havengebied der stad strekt zich
uit v. d. Londonbridge tot d. Theemsmond;
tot gemak v. d. handel zijn sinds 't begin
dozer eeuw beneden d. Londonbridge, dus a.
't oostelijk einde der stad, op beide oevers,
voornamelijk echter op d. linker, dokken of
waterbekkens, vele in aantal en verbazend
groot v. omvang, aangelegd, nl. East-India
Dock, West-India Dock, London Dock en
s. Catherine's Dock op d. linker, Commercial
Dock op d. rechteroever. Nog verder stroomaf
liggen op d. linkeroever d. prachtige Victoria's en Alberts Docks, bijna eon uur lang,
met electrische verlichting en alle mogelijke
gemakken voor d. grootste schepen. 't Zijn
ware meertjes, dicht a. d. oever en met d.
rivier door kanalen verbonden. Door sluizen
open to zetten worden zij met water gevuld
on d. geladen schepen uit Oost en West kunnen hier binnenloopen. d. Waarde der producten, uit 't buitenland en d. kolonien ingevoerd, bedroeg in 1886 128 008 767 pd. st ., in
1889 144 711 517 pd. st.; d. waarde der uitgevoerde producten beliep in eerstgenoemd jaar
46 125 495 pond a. voortbrengselen v. 't Vereenigd koninkrijk en 34 455 430 pond a. voortbrengselen v. 't buitenland en d. kolonien; in
1889 beliepen doze cijfers resp. 48 251 282 en
39 572 979 pd. st . d. Belangrijkste artikelen
uitvoer zijn katoenen stollen, metalen, wol,
kleederen, machines, lederwerk, papier, wapens, bier, boejcen, cement, chemicalien, hoeden, linnen, porselein, glas, enz ; onder d.
artikelen v. invoer nemen allerlei levensmiddelen d. eerste plaats in. Van 't drukke verkeer geeft 't volgende eenig denkbeeld : 15 000
booten en 300 stoombooten varen dagelijks
binnen d. stad op en neer, meer dan 10 000 omnibussen on cabs (twee- on vierwielige huur-

LON.

142

rtjtuigen) vliegen over d. straten en voor
't warnet v. sporen, kruiselings door, onder
en over d. stad gespannen, ztin niet minder
dan 18 hoofd- en 300 btjstations noodig! d.
Metropolitan- en Metropolitan.District Railways rtjden sinds 1863 grootendeels ondet d.
grond en d. eerste maatschapptj vervoertjaarltiks 60 millioen passagiers. In enkele stads•
deelen liggen vier ltjnen naast elkaar, waarop
dag a. dag (uitgezonderd des Zondags) 570
treinen loopen. Ten behoove v. 't spoorwegverkeer is een onderaardsche verbinding der
beide Theemsoevers tot stand gebracht door
v. een tunnel v. Bisschopspoort n.
Deptford, waardoor dagelijks meer dan 40
treinen snorren. Ook voor rtjtuigen en voetgangers bestaat er eon dergelijke verbinding
tuns. d. beide deelen der stad, waartoe overigens
belialve eon viertal spoorbruggen een tiental
gewone bruggen, grootendeels meesterstukken
v. bouwkunst, over d. Theems voeren. d.
Schootiste zijn d. Westminster, d. Waterloo- of
Strandbridge, d. Blackfriars en d. New Londonbridge.
Wat 't bestuur der wereldstad betreft, moot
men d. City scheiden v. 't overige deel der
stad; d. City alleen bezit een eigen stedelijke
regeering en vela. aloude voorrechten. Zij
wordt verdeeld in 26 wards on 207 precinets.
d. Bewoners v. zulk een precinet (d. i. gebied)
vergaderen jaarlijks om hun openbare aangelegenheden to bespreken en om edn candidaat to stellen voor d. verkiezing v. een
Common Councilman (lid der stedelijke regeering). Doze keuze geschiedt door d. gezamenlijke inw. v. een ward voor d. tijd v. een
jaar. d. Aldermen, evenals d. wards 26 in getal,
worden voor hun gansche leven gekozen.
Nevens d. Court of Aldermen en d. Court of
Common, Council (gemeenteraad), gevormd door
d. Aldermen on d. Common Councilmen, spelen
in 't bestuur der City d. City Companies, een
overblijfsel uit d. tijd der gilden, een belangrijke rol. Zij vormen d. zoogen. Common Hall;
d. zijdehandelaars zijn d. voorn. onder hen,
dan volgen d. kruideniers, d. lakenhandolaars,
enz. d. Common Ball heeft o. a. 't recht d.
nieuwen Lord Mayor voor to dragon. Doze
wordt echter gekozen door d. Aldermen voor
d. tijd v. een jaar. HO is voorzitter v. d. drie
genoemde lichamen en neemt bij d. opening
v. 't Parlement een plaats in op d. bank der
ministers. In overeenstemrning met haar eigen
bestuur heeft d. City ook haar eigen uitgaven
en inkomsten. Londen in zijn geheele uitgestrektlieid is nog zonder stedelijk bestuur en
wordt door districtsbesturen, armbesturen,
een bouw-, school- en gezondheidscommissie
zoomede door andere vereenigingen beheerd.
Bij een regeeringsbesluit v. 1888 word er eon
graafs. London gevormd uit d. gedeelten der
graafs. Middlesex, Surrey on Kent, waarvan
een menigte steden en dorpen reeds met d.
wereldstad samengesmolten waren. Eon arzonderlijke raad v. bestuur werd voor dit nieuwe
graats. (County of London) ingesteld.
Wanneer we d. geschiedenis v. Londen
nagaan, blijkt ons allereerst, dat tot haar
stichting waarschijnlijk d. volgende omstandigheid aanleiding heeft gegeven. d. Theems
is op 't punt, waar d. tegenwoordige Londonbridge erover is gelegd, 300 M. breed, terwijl
d. rivier zoowel boven als beneden dat punt
veel breeder is. Ten tijde der Romeinen. in
d. eerste eeuw n. Chr., word bier een sterkte
gebouwd, Londinum of Lonolinium (een naam,
gevormd uit 2 Celtische woorden, Lin, moeras,
en din of dun, lioogte), die behalve een punt
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ter verdediging al spoedig een belangrijke
kolonie word, langs welke d. weg v. Dover
naar 't midden v. Engeland liep. Onder d.
regeering v. keizer Constanttin word zj met
een muur omgeven en na d. invoering v.
't Christendom in Engeland tot d. zetel v.
een bisschop en tot residentiestad verheven.
Haar bestuur werd in 1210 onder koning Jan
zonder land geregeld en is in hoofdzaak nog
op dezelfde wijze ingericht. Ondanks 't voordeelige v. zijn digging is London pas vrtj laat
tot bloei gekomen. Zoolang d. handel tot d.
binnenzeeen, Middellandsche en Oostzee, beperkt bleef, deed Engeland weinig a. d. wereldhandel mee. Eerst onder d. regeering v.
Elizabeth nam London door 't verleggen der
groote verkeerswegen en d. uitbreiding der
Britsche zeemacht een levendiger aandeel a.
d. wereldhandel en nam 't snel in bloei toe.
In 't begin der 17e eeuw was London d. yolkrijkste stad v. Europa en kende 't slechts een
mededingster: 't machtige en rijke Amsterdam. Wel werd 't in 1665 door een hevige
pest, die 70 000 menschen ten grave sleepte,
en in 1666 door een verschrikkelijken brand
stork achteruit genet, doch 't herstelde zich
spoedig weder. In d. nieuweren tijd is London
herhaaldeltjk d. zetel geweest v. d. bijeenkomVen der groote rnogendheden en zijn
er verscheidene groote tentoonstellingen gehouden, v. welke vooral d. wereldtentoonstelling in d. zomer v. 1851 hoogst belangrijk
in haar gevolgen is goweest. — Een paar opgaven, a. d. jongste statistiek v. London ontleend, mogen 't meegedeelde besluiten. d. Inkomende rechten der stad bedragen nog lets
meer dan die v. alle andere zeehavens v.
't Vereenigd koninkrtjk to zamen. Al d. straten
v. Londen, a. Oen° lijn gelegd, zouden een
lengte v. 3850 KM. uitmaken, en om doze alle
door to wandelen (met d. snelheid v. 5 ,/2 KM.
per uur) zou men bijna 700 uren noodig hebben.
d. Gezamenlijke bevolking der wereldstad, in
talrijkheid die v. geheel Nederland nog overtreffende, heeft, om zich to voeden, jaarlijks
zoo ongeveer 2 000 000 HL. tarwe, 400 000 ossen,
1 500 000 schapen, 130 000 kalveren, 250 000
varkens, 8 000 000 stuks wild en 3 000 000 contenaars visch noodig. En daar bij eten drinken
behoort, heeft men uitgerekend, dat al die
menschen to zamen per jaar 200 000 000 liter
bier, 37 000 000 liter wijn en 21 000 000 liter
sterken drank verorberen. Om hen to verwarmen on van licht to voorzien, worden
ieder jaar gemiddeld 160 000 000 centenaars
steenkool verbruikt, terwijl voor d. gasverlichting alleen jaarlijks 42 000 000 gulden op
d. begrooting komt. 't Toezicht op 't leven
en d. veiligheid der Londenaars is opgedragen
a. ongeveer 12 000 politie-agenten. — Voor uit
voeriger lectuur over d. in dit art. behandelde
„stad der steden" verwijzen wij naar: Allen,
„History and antiquities of London" (4 dln,
1829); Thornbury, „Old end New London, etc'
(3 dln, 187:3— 1875) ; Loftie, „History of London"
(2 dln, 2e druk 1884); Rodenberg, „Tag and
Nacht in London" (1862); Dickens, „Dictionary
of London" (1886).
London, London, een stad in Britsch
Noord-Amerika, prov. Ontario (Boven-Canada),
schoon gelegen a. d. Thames, met een nieuwe
universiteit, veel industrie (vooral petroleumraffinaderij) en 27 000 inw.
Londerseel (AHASUERUS v.), een Nederl.
schilder, houtsnijder en graveur, gob. to Amsterdam in 1548. In 1576 zag een work 't licht,
getiteld „Les Navigations, Peregrinations et
Voyages faicts en la Turquie par Nicolas
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Nicolay", gedrukt bij Willem Silvius, waarin
onderscheidene houtgravures v. dezen meester voorkomen. Zij ztjn zeer zuiver gegraveerd
evenals zijn prenten in koper.
ook enkel Derry geLondonderry,
heeten, is een graafs. in 't noorden v. Ierland,
prov. Ulster, met 38% vk. mtjlen oppervl. en
165 000 inw. (waarvan 44 pct Protestanten).
't Grenst in 't N. a. 't Noorderkanaal, dat
hier een diepen inham, d. Lough Foyle, vormt,
en wordt in 't 0. door 't Lough Neagh ('t grootste der Iersche moron) en d. Bann-River v.
't graafs. Antrim, in 't Z. door d. Sperrin
Mountains (met d. 583 M. hooge Sawel) v.
Tyrone en . in 't W. door d. Foyle-River v.
Donegal gescheiden. Aan d. kust is 't land
vlak en vruchtbaar, in d. bergstreken daarentegen treft men uitgestrekte moerassen en
wilde kloven aan. d. Voorn. voortbrengselen
zijn haver, aardappelen, vlas, gerst en tarwe.
't Delfstoffenrijk levert er ijzer, steenkolen
en koper. d. Veeteelt is weinig belangrijk. d.
Industrie bepaalt zich tot linnenweverij, vlasspinnerij, katoenfabricage en branderij. Daarentegen is d. vischvangst, vooral op aal en
zalm, v. groot belang. — d. Hoofdstad Londonderry ligt in 't schilderachtig dal v. d. Foyle,
4 KM. boven diens mond; 't is d. zetel v. d.
Protestantschen en Kath. bisschop v. Derry,
heeft een kunstschool en een Presbyteriaansch
seminarie en telt 29 200 inw., die vlasspinnertj,
brouwerij, scheepvaart en vischvangst uitoefenen.
Londonderry (HENRY ROBERT STEWART,
markies v.). Zie Castlereagh.
Londonderry (CHARLES WILLIAM VANE,
markies v.), vroeger Sir CHARLES STEWART,
werd 17 Mei 1778 geb., trad jong in Engelschen
krijgsdienst, doorliep snel d. subalterne rangen en onderscheidde zich in Spanje, onder
generaal Moore, als bevelhebber eener brigade huzaren. Later diende hij onder Wellington, met wien hij zeer bevriend was, en hij werd
zoowel in als na 1813 dik wills voor diplomatieke aangelegenheden gebruikt. Zoo sloot hij
in 1813 als plenipotentiaris v. Engeland d.
conven tie v. Reichenbach ; hij volgde daarna d.
verbonden legers als militair commissaris en
teekende in 1814 d. vrede v. Parijs. Tot belooning z(jner diensten werd hij tot pair ver
heven, under d. titel lord Stewart. Tevens
verkreeg. hij d. rang v. luitenant generaal. In
1819 trad hij in 't huwelijk met lady Fanny
Vane en nam hij haar naam in plaats v. d. zi,jne
aan. Na d. dood v. zijn half brooder Castlereagh volgde hij hem als markies v. Londonderry op en vertrok hij weldra als buitengewoon
gezant n. Weenen. Hij werd echter spoedig
teruggeroepen. 't Kortstondig ministerie Canning (in 1827) vond in hem een heftig bestrijder. Tot d.* uiterste torypartij behoorende, bestreed hij in 1829 in 't Lagerhuis d. door 't
tory-ministerie voorgestelde emancipatie der
Katholieken. Na 1830 sprak hij tjverig tegen d.
politieke bewegingen, uit d. Fransche Julirevolutie ontstaan, en trok hij partij voor d.
Spaanschen pretendent Don Carlos. Door zijn
bestrtjding der reform-bill vooral haalde hij
zich d. haat der Whigs op d. hals. Toen in
1834 't tory-ministerie Peel-Wellington optrad,

werd hij benoemd toi, Engelsch ambassadeur
to s. Petersburg. Doch tegen deze benoeming
ontstond een zoo heftige tegenstand, dat zij
stilzwijgend ingetrokken werd. In 1837 word
hem d. titel v. generaal der cavalerie gegeven en ondernam hij over s. Petersburg, waar
keizer Nicolaas hem zeer hartelijk ontving,
een reis n. Constantinopel on 't Oosten. In d.
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laatste Wen maakte hij zich vooral bekend
door ztjn pogingen Abd-el-Kader, dien hi)
in zijn gevangenschap op 't kasteel Amboise bezocht had, in vrijheid to doen stollen. Men beweert, dat d. briefwisseling, welke
hij hierover met Lode wtjk Napoleon gevoerd heeft, tot d. vrijlating wezenitjk heeft.
btjgedragen. Toen in 1852 Wellington stierf,
volgde hij hem op als ridder der orde v. d.
Kousenband en hij overl. 6 Mrt 1854. Van
ztjn geschriften is d. „History of the war
in Spain" (1829) niet onbelangr(jk, doch eenzijdig. 'tZelfde kan men zeggen v. d. „Narrative of the late war in Germany and
France" (1833). Zijn „Recollections of a tourin the north of Europe" (1838) en zijn „Steamvoyage to Constantinople" (1812) bevatten
vele belangrijke bijzonderheden, daar a. hem,
door zijn rang en karakter, d. toegang openstond tot kringen, die voor d. gewonen reiziger gesloton bltjven. — Ook thans heeft men
in Engeland nog aanzienlijke staatslieden,
die d. naam markies v. Londonderry dragon.
Long (CHAILLE), een Noord Amerikaansch
_A frikareiziger, geb. 1843 to Baltimore (Maryland), maakte in 't leger der noordel. staten
d. burgeroorlog mode, diende. sedert 1870 als
opper•luitenant v. d. generalen staf in 't
Egyptische leger, werd door Gordon in 1874
tot koning Mtesa in Oeganda gez nden en
ontdekte op d. terugreis 't Long- of Gitansige•
meer. Op een tweede reis, door hem te paard
volbracht, bereikte hij 't gebied der Mak;irekanegers. Hij schreef „Central-Alrika. Na.'“3d
truths of naked people" (1876), „E,:ypt, Africa
and Africans" (1878) en „Three prophets" (1884).
Long (GEORGE WASHINGTON DE), een NoordAmerikaansch Noordpoolreiziger, get). 22 A ug.
1844 to New-York, trad in 1865 in d. zeedienst,
on deed een reis naar Groenland ; daarna
voerde hij d. in 1879 door J. G. Bennet uitgeruste expeditie v. San Francisco aan door
d. Behringstraat in d. Noordel pke IJszee en hij
kwam in Oct. 1881 op d. Lenadelta v. honger
en koude om. Men zie over deze onderzoekingsreis The voyage of the Jeanette. The
Ship and Ice Journals of G. W. de Long"
(London 1883, 2 dln) on Gilder, „Ice park and
Tundra. An account of the search for the
Jeanette" (1883).
Longchamp was vroeger een nonnenklooster in Parijs, a. 't einde v.'t Bois de Boulogne gelegen ; 't werd in d. Fransche re vol utie
verwoest. In d. drie laatste dagen vO6r Paschen
werden hier tot 1780 geestelijke muziekuitvoeringen gegeven, die door d. groote wereld
v. Parijs werden bijgewoond. Sedert is 't d. gewoonte gebleven, dat op genoemde dagen d.
zoogenoemde „Promenade de Longchamp"
gehouden wordt, waarbij d. „beau monde"
v. Parijs in rijtuigen on paarden, in kleeding
on opschik, d. grootste weelde ten toon spreidt.
Ook d. belangrijkste renbaan v. Parijs, in d.
nabijheid v. 't voormalige klooster gelegen,
draagt d. naam Longchamp.
L ongen, Zie Adem.
L ongen (Ziekten der). 't Voor 't leven

onmisbare ademen ondergaat min of meer
belangrijke stoornissen, indien d. longen of
andere voor d. ademhaling noodige deelen in
ziekelijken toestand zijn. d. Longziekten behooren daarom tot d. belangrijkste en gevaard.
lijkste ziekten en komen bovendien
mensch menigvuldig voor. Intusschen maakt
d. aanmerkelijke omvang der longen, dat 't
mogelijk is, dat 't leven blUft voortduren, als
een deal der longen ziek is, en ook is bij d.
meeste longziekten, als deze niet te ver ge-
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vorderd zijn, genezing mogelijk. d. Oorzaken
der ziekten zijn v. verschillenden aard en
:gedeeltelijk nog onbekend. Reeds voor d. ge,
boorte kunnen d. longen zijn aangedaan. d.
Aanleg tot een longziekte is dikwijls erfelijk,
vooral geldt dit v. longtering. Tot 't voor
.komen v. longziekten draagt vooral bib dat
men ervoor zorgt, goede lucht en deze zoo
onbelemmerd mogelijk in to ademen. d. Inen uitademing worden o. a. belemmerd door
een gebogen houding, snel loopen en hard
schreeuwen. Een sterke afkoeling v. d. lucht
is voor d. longen zeer nadeelig, daarom ver.dient 't ademen door d. neus d. voorkeur
boven 't ademen door d. mond on zorge men
ervoor steeds met gesloten mond to ademen.
Bevindt men zich in lucht, in .welke veel
stof is of komt (uitslaan v. tapijten en 't afstoffen v. boeken), dan is 't gebruik v. een
respirator of v, een gazen doek voor mond
en neus aan to bevelen. In elk vertrek, waarin
zich personen bevinden, moet voor een behoorlIjke ventilatie (luchtverversching) gezorgd worden. Zijn d. longen ontstoken, dan
kan meestal eon langdurig verblijf in een
zacht klimaat nog genezing aanbrengen (Davos, Itali6, Egypte, Madeira). In ieder geval
is een krachtige voeding met vermijding v.
prikkelende zelfstandigheden v. veel nut.
Verwondingen der longen veroorzaken een
aanmerkelijke belemmering in d. ademhaling
en zijn met groot gevaar verbonden, dat
vooral verhoogd wordt door d. bloeduitstorting in d. borstholte.
Longontsteking (pneumonia, v. Ove6pwv, long)
begint steeds met ophooping v. bloed in d.
longblaasjes ten gevolge v. 't scheuren der
haarvaten. d. Lucht wordt dus uit d. longblaasjes verdrongen en d. ademhaling wordt
belemmerd. Gewoonlijk zijn slechts enkele
longkwabben of slechts gedeelten v. deze
aangetast. d. Zich vormende etterachtige vloeistof wordt meestal langs d. luchtwegen geloosd of door d. vaatwanden opgeslorpt,
waarna zich 't weefsel spoedig herstelt (acute
pneumonie). Vormen zich echter abscessen of
knobbels, dan is een volkomen herstelling
niet mogelijk en heeft d. ziekte dikwijls een
, doodelijken afloop
(chronische pneumonie). d.
Ziekte kan slechts door percussie en aus-eultatie in haar verloop gevolgd worden.
Ophooping v. bloed in d. longen (congestie of
.hyperaemie) is d. toestand, bij welken sommige gedeelten der longen door overmatigen
toevoer v. blood nagenoeg luchtledig worden
, en die vergezeld is door een ophooping v.
bloed in d. rechterkamer v. 't hart en in d.
hersenen. In zoo'n geval heeft men beklemdheld op d. borst, hoest, belemmerde adornhaling, hartklopping, onregelmatigen poll,
hoofdpijn en duizeligheid. d. Toestand is
meestal een gevolg v. sterke inspanning,
gemoedsaandoeningen, dansen en inademing
v. prikkelende stoffen en kan d. dood door
verstikking ten gevolge hebben of aanleiding
geven tot een bloedspuwing. Doorgaans geneest echter d. ongesteldheid spoedig.
Longenoedem (v. oldee v, zwellen) is 't door• ringen v. bloedwei in d. longblaasjes en
't weefsel tuss. deze, treedt bij knobbellongtering en hartziekten dikwijls op en is dan
d. onmiddellijke oorzaak v. d. dood. Daze
ziekte kan echter ook genezen worden.
Onvolkomen uitzetting der longen of atelectasie
(v. let,bj;, onvolkomen, en &tcro-c.;., uitzetting)
komt voor bij pasgeboren kinderen, die na
eL verlossing niet dadelijk krachtig ademen,
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en ook op lateren leefitjd door afscheidingOn.
v. 't ontstoken borstvlies.
Bronchiectasie (v.
luchtwegen, en
irtamg; uitzetting) of verwijding der luchtpijpvertakkingen gaat met een overvloedige
loozing v. etterachtige fluimen gepaard en
heeft bij verergering ook d. dood ten gevolge.
Kanker in d. longen veroorzaakt steeds d.
dood, maar in d. longen voorkomende wormen
kunnen weggenomen worden.
Zie ook 't art. Emphyseem.
Longenproef is 't onderzoek der longen v.
't lijk v. een pasgeboren kind, dat geschiedt
met 't doel na to gaan of 't kind al of niet
geademd (dus geleefd) heeft en v. dienst kan
zijn bij d. bepaling v. kindermoord. d. Proof
steunt op 't al of niet drijven der longen in
water en 't ontsnappen v. luchtbellen, maar
is in verscheidene gevallen onvoldoende ter
beantwoording der gestelde vraag.
Longeracli (Peltigera canina Hoffm.), een
in hei- en zandstreken, op d. grond, a. d.
voet v. boomstammen, tuss. mos enz. veelvuldig, ook bij ons voorkomend korstmos.
't Korstloof (thallus) dezer plant is dun, leerachtig, bochtig, lappig, grauw of vuilgroen v.
kleur en met een dun vilt bedekt, dat zeer
spoedig verdwijnt; in drogen toestand is 't
korstloof aschgrauw of roodachtig_ bruin, a.
d. onderzijde wit en geaderd; d. schildjes zijn
verticaal geplaatst en roodachtig bruin v.
kleur.
Behalve longerach heat dit korstmos ook nog
ifondsmos, Honds lappenmos of longkruid; 't is
lichtbitter en eenigszins zoutachtig v. smaak
en word vroeger als Lichen cinereus terrestris
s. Lichen caninus s. Herbs Hepaticae saxatilis

in d. geneeskunde gebruikt. Nog wordt 't in
verschill. streken v. ons vaderland, in water
of melk gekookt, bij 't yes als een middel
tegen hoest of andere ziekten der longen en
luchtwegen gebezigd. Van 't geslacht Peltigera
zijn verder bij ons inheemsch P. malacea
Ach., P. aphtosa Hoffm., P. rufescens Hoffm.,
P. polydactyla Florke en P. horizontalis Hoffm.
Longfellow (HENRY WADSWORTH), een beroemd Noord-Amerikaansch dichter, 27 Febr.
1807 to Portland, in d. staat Maine, gab. Reeds

op 18-jarigen leeftijd promoveerde hij a. 't
Bowdoin-College to Brunswick en hij ondernam
in 1826 een reis n. Europa, om zich voor to
bereiden voor d. betrekking v. hoogl. a. bovengenoemde universiteit; op die reis bezocht hij
Itali6, Spanje, Frankrijk en Duitschland. In
1831 huwde Longfellow miss Potter v. Portland, die reeds in • 1835 in Rotterdam overl.,
toen zij een reis in Europa maakte, on LONGFELLOW herdenkt haar in zijn treffend gedicht
„Footsteps of Angels". Reed,i als student had
hij eenige gedichten geschreven, die hoofdzakelijk in d. „United States Literary Gazette"
geplaatst werden on hem eon grooten naam
bezorgden. Zijn eerste book was een vertaling
v. d. „Coplas" v. Don Jorge Manrique; in 1835
volgde zijn roman „Outremer", een verhaal v.
zijn eerste reis, on in 1839 „Hyperion", eon
verslag v. een tweede bezoek a. Europa. In
Nov. 1836 ward hij prof. in d. moderne taal
en letterkunde a. Harvard College, welken
leerstoel hij bijna 18 jaar bekleedde. Zijn
„Voices of the night" (1839) verzekerde hem
een eereplaats onder d. dichters dit ward gevolgd door d. „Ballads" (1841), waarin wij o. a.
d. schoone gedichten The Village Blacksmith".
„Excelsior", The Wreck of the Hesperus"
aantreffen, in 1842 verscheen „Poems of
Slaverny", die v. zijn zedelijke overtuiging
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en moed blijk geven, want d. dichters en ' reproductie v. d. doorschijnendheid en teederschrijvers over d. anti-slavernij waren in dien , heid v. 't koloriet, evenals d. „Galathea",nazr
tijd zeer weinig populair, in 1843 't drama I Albani; „'t Vizioen v. Ezechiel" en „'t Huwe,,The Spanish Student". In 1842 bracht LONGlijk der H. Maagd", naar Rafael; „'t Laatste
FELLOW een derde bezoek a. Europa, ditmaal
oordeel", naar Michael Angelo, enz. Laatsta. Frankrijk, Duitschland en Engeland tot
gemeld werk bleef onvoltooid. LONGHI maakte
herstel v. gezondheid, en hij huwde bij zijn
zich ook als schrijver bekend door zijn „Teoria
terugkeer Miss Appleton v. Boston, d. moedella calcografia" in 1830, on volgende jaren
der v. zijn vijf kinderen. In 1847 gaf hij
uitgegeven. Hij overl. to Milaan, 2 Jan. 1831.
,,Evangeline" in 't licht, een idyllisch epos,
Longinus (DIONYSIUS CASSIUS), een platomisschien zijn meest populair gedicht, dat
nisch wijsgeer en beroemd redenaar uit 't
alom bewonderd on in bijna alle talen over
midden der 3e eeuw n. Chr., geb. omstr. 213,
gebracht werd, in 1849 „Kavanagh", in 1850
was volgens sommigen uit Emesa in Syril,
„The Seaside and the Fireside", in 1851 The
volgens anderen uit Athene afkomstig. Hij
Golden Legend", een treffend gedicht, gehoorde to Alexandria on to Athene d. bebaseerd op een oude Duitsche ballade, „Der
roemdste geleerden on hield zich hoofdzakearme Heinrich" v. Hartmann von Aue. Ziji,
lijk met d. Grieksche letterkunde bezig. In
genie komt 't best uit in „Hiawatha" (1855),
Alexandria verkeerde hij met Plotinus en
een episch-idyllisch gedicht, gegrond op overOrigenes, een leerling v. Ammonius Saccas.
leveringen en legenden v. Noord-AmerikaanOfschoon hij d. stoische en peripatetische
sche Indianen; 't beleefde in 1 jaar tijds 30
philosophie bestudeerd had, werd hij tech
drukken. Verder gaf LONGFELLOW The Courtlater een ijverig aanhanger der platonische
ship of Miles Standish" (1858), „Tales of a
wijsbegeerte. Nadat hij een tijd lang in Athene
Wayside Inn" (in gedeelten verschenen in 1863,
d. spraakkunst, critiek, welsprekendheid en
1 72, '74), „Flower de Luce" (1867), The New
letterkunde onderwezen had, ging hij op verEngland Tragedies" (1868), een vertaling v.
zoek v. koningin Zenobia n. Palmyra om
Dante's „Divina Comoedia" (1867—'70), „Afterhaar in d. Grieksche geleerdheid to ondermath" (1874), The Masque of Pandora" (1875).
richten en haar kinderen op to voeden. Te,,Keramos" (1878) on „Ultima Thule" (1880), d.
gelijk werd hij door haar in staatsaangelegenlaatste v. d. lange rij, zonder nog to spreken
heden gebruikt on daardoor in 't ongelukkig
v. d. vele bijdragen in tijdschriften en relot der koningin gewikkeld. Want, toen d.
views. Zijn „Poems of Places" gaf d. dichter
door keizer Aurelianus gevangene Zenobia
zelf in 31 dln uit. In 1854 legde LONGFELLOW 't
slechts daardoor haar leven redden kon, dat
hoogleeraarsambt neer; hij bezocht v.1868—'0
zij haar raadgevers verried, werd LONGINUS
nogmaals Europa en overl. 24 Mrt 1882. LONGals d. voornaamste onder hen gevat en in
FELLOW is zeker d. gevoelvolste on hoogst ont273 n. Chr. onthoofd. Hij onderging d. dood
wikkelde dichter v. Amerika; een neiging
met al d. standvastigheid v. een wijsgeer.
naar 't sentimenteele is hem nochtans in
Van zijn geschriften is alleen zijn verhandehooge mate eigen. Een gezamenlijke uitgave
ling Over 't Verhevene" voorhanden, waarin
zijner werken verscheen in 1867 to Boston.
hij met een fijn critisch gevoel d. natuur v.
Over hem vindt men geschreven door Noose
't verhevene in gedachten en Stijl door regevolt (New-York 1882), Underwood (Boston 1882),
len on voorbeelden opheldert. Dit geschrift
Longfellow's eigen zoon en in „Final memoirs
werd 't eerst door Franc. Robortelli (1554)
-of Longfellow" (1887).
uitgegeven; v. d. overige edities zijn to verL ongfield, een bergketen in d. Iersche
melden die v. Tollius (1694), Morus (1769), v.
prov. Ulster (graafs. Tyrone), die zich in d.
Toup on Ruhnkenius (1778) on v. Benj. Weiske
Slive Donard tot 820 M. verheft.
(1809). Onder d. vertalingen onderscheidt zich
Longford, een graafs. in midden-Ierland
vooral die v. Boileau, „TraitO du Sublime".
, (prow. Leinster), wordt door d. graafs. WestIn d. laatsten tijd heeft men echter ontkend,
meath, in 't Z. on 0. Cavan, in 't N.-0. en
dat 't geschrift Over 't Verhevene" 't werk
N., Leitrim, in 't N.-W., en Roscommon. in
v. LONGINUS zou zijn, en dit a. Plutarchus v.
"t W., ingesloten on telt op circa 20 vk. mijlen
Cheronea of a. d. nieuw-Platonist Plutarchus
-61 070 inw. Longford vormt met uitzondering
v. Athene toegeschreven. Prof. Bake meant,
v. een heuvelland in 't N. een vruchtbare
dat 't v. een onbekenden Griekschen schrijver
vlakte, die - alleen a. d. Shannon hier en darn
omstr. d. 6e eeuw afkomstig is (zie „Medemoerassig is. d. Veeteelt is d. hoofdbron v.
deelingen on Verslagen v. d. Koninkl. Acad.
hestaan. d. iloofdstad Longford ligt a. d. Camv. Wetensch.", afd. letterk. Mei 1857).
lin, is d. zetel v. een Kath. bisschop, heeft
Long-Island (d. i, lang eiland) is 't
.een Kath. college, een gerechtshof, drijft be
grootste Atlantische eiland v. d. Vereenigde
langrijken handel in landbouwproducten en
Staten v. Noord-Amerika. 't Wordt door d.
telt 4380 inw.
Long-Island-Sound v. d. staat Connecticut en
L onghi (JOSEPH), een Italiaansch graveur,
door d. East-River v. d. staat New-York,
13 Oct. 1766 to Monza in Lornbardije geb. en
waartoe 't in staatkundig opzicht behoort, gegevormd in d. graveerschool v. Vicenzo Vanscheiden, is 27 1/2 mijlen lang on in 't midden 2
gelisti to Milaan. Later begaf hij zich n.
mijlen breed en heeft een oppervl. v. 68 vk.
Rome. In 1797 vandaar to Milaan teruggekeerd,
mijlen. d. Inw., 744 930 in getal, drijven landwerd hem door Napoleon 't graveeren v.
bouw on veeteelt. 't Dichtst bevolkt is 't gezijn portret naar d. schilderij v. Gros opgedeelte a. d. New-York Baai, waar zich d. stedragen. In volgende jaren werd hij benoemd
den Brooklyn en Long-Island-City a. d. hoofdtot professor a. d. academie v. schoone kunstad v. d. Stant aansluiten.
sten to Milaan. LONGHI was een der beste
Long-Island (Junta), een der Britsche
graveurs v. d. nieuweren tijd. In elk genre v.
Bahama-eilanden in West-India, met een
zijn kunst was hij meester, maar vooral in d.
oppervl. v. ruim 8 vk. mijlen en 2575 inw.,
manier om 't etsen a. 't graveeren met d.
die sponzen, schildpadden on visch uitvoeren.
naald to verbinden. Tot zijn meest beroemde
Long-Island-City, een stad in d.Noordwerken behooren: d. „Philosoof", naar RemAmerikaanschen staat New-York, ligt op ,
brandt; „Dandolo", naar Methini ; „Magdalena",
d. stad New-York a. Long-Islad,tevr
naar Correggio, een buitengewoon trouwe
d. East-River, en telt 18 250 inw.
VI.
10
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.Longjumeau, een stad in 't Fransche
depart. Seine et-Oise, a. d. Yvette met 2370
inw.; hier werd 23 Mrt 1568 d. vrede tuns. d.
Hugenoten en d. Katholieken gesloten. .Long_kruid (Pulmonaria officinalis
L.),
een overblilvende, v. Mrt tot Mei bloeiende
plant, die bij ons hier en daar op boschrijke,
overschaduwde plaatsen wordt aangetroffen;
zij behoort tot d. natuurlijke familie der Boragineae en in 't stelsel v. Linnaeus tot d. le
orde der 6e klasse (Pentandria Monogynia).
Haar buitenste wortelbladeren zijn hartvormig
met smal gevleugelde bladstelen; d. bladeren
zijn meermalen met lichtgroene vlekken overdekt; d. stengel is met vele borstelige en
eenige weinige gelede klierdragende haren
bezet. d. Kelk is 5-spletig; d. trechtervormige
bloemkroon is wel harig a. d. keel, maar mist
d. bij d. meeste Boragineae voorkomende
bijbloembladen, die bij d. kruidkundigon als
fornices bekend zijn; d. kleur der bloemen is
eerst rood, later paars; d. vrucht bestaat nit
vier vrije, a. d. voet platte nootjes. Weleer
was 't longkruid, als herba Pulmonariae maculosae, een beroemd middel tegen borstziekten,
a. welk gebruik d. plant haar naam verschuldigd is.
Longman (THOMAS), d. stichter v. een
aanzienlijken Engelschen boekhandel, gob. to
Bristol in 1699 en overl. in 1755 to London, waar
in „Paternoster-Row" ten jare 1725 d. zaak
gevestigd werd, welke daar thans nog bloeit.
Een der voorn. uitgaven was er d. „Cyclopaedia of arts and sciences" v. CHAMBERS (zie dat
art.). Een neef v. hem, ook THOMAS LONGMAN
geheeten (gob. in 1731 on overl. 1797), zette d.
zaak voort on eveneens diens kinderen en
kleinkinderen, zoodat tegenwoordig d. boekhandel v. THOMAS en WILLIAM LONGMAN nog
tot d. voorn. v. geheel London behoort.
Longobarden (Longobardi), een Germaansche, tot d. Sueven behoorende volksstam,
die in d. geschiedenis v. 't West-Romeinsche
rijk en later in die v. Italie tot 't begin der
9e eeuw een zeer belangrijke plaats inneemt.
Of d. Longobarden hun naam Haddon naar d.
lengte hunner baarden of wel naar die v.
hun strijdbijlen (parden of barden), is onzeker,
gelijk ook vanwaar zij kwamen, toen zij zich
vestigden a. d. Elbe (waarschijnlijk in 't
tegenwoordige Lihaeburgsche, waar nog verschill. plaatsnamen a. hen herinneren). Zij
verschijnen voor 't eerst in d. geschiedenis in
d. veldtocht v. Tiberius in 't jaar 5 n. Chr.,
toen zij door d. Romeinsche lagers aangetast
en geslagen warden; zij sloten zich daarop
aan bij d. Cherusken onder Hermann of Armiillus. In d. 4e eeuw verlieten zij hun woonplaatsen en begaven zij zich, to midden v. veel
strijd tegen d. volksstammen v. oostelijk
Duitschland (Slaven, Hunnen e. a.), naar d.
streken v. d. Donau. waar zij met 't OostRomeinsche rijk in aanraking kwamen, d.
christeltjken godsdienst (naar d. leer v. Arius)
aannamen en zich na vele worstelingen tot
meesters v. Pannonia opwierpen. Thans
richtte zich 't oog v. hun ondernemenden en
schranderen koning Alboin n. Italie, welk
heerlijk land hun bekend was door vroegere
hulp, a. Narses ter bestrijding der Gothen yenleend. d. Kans tot verovering v. dit land
scheen schoon, .daar 't uitgeput was door d.
oorlog tegen d. Gothen, door pest on door
hongersnood. In 569 maakte Alboin zich
monster v. 't noordelijk gedeelte v. Italie, dat
sedert d. naam Longobardie of Lombardije
verkreeg, ja hij zette zijn veroveringen tot
bij Rome voort, in vereeniging met andere
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horden (Bulgaren, Sarmaten, Pannoni6rs, Alemannen e. a.). d. Onderlinge tweespalt echter
dozer stamrnen verhinderde verdere overwinningen en, nadat Alboin was omgekomen en.
zijn opvolger Klegh mode vermoord was,.
wierpen zich moor dan 30 legerbevelhebbers
op d. eigendommen der kroon on roofden on
plunderden dezen geheel Beneden-Italid zes,
jaar lang (575-580), toen zij, v. alle zijden bedreigd en door inwendige verdeeldheid zwak,.
Autharis, d. zoon v. Klegh, tot koning verkozen. Doze wendde zich, na vruchtelooza
onderhandelingen met d. Franken on Byzantijnen, tot d. noordoostelijk wonende Baiwari6rs en, ofschoon Ariaan, verwierf hij d. hand
der Katholieke dochter v. hun koning, Theodelinde genaamd, een gemalin, wier invloed.
v. groote en heilzame gevolgen voor 't rijk
der Longobarden was. d. Ruwe horde vzwervende stroopers werd een geregelda
staat; een geregeld maatschappelijk on burgerlijk leven ontwikkelde zich on zelfs hof hduding on beschaafdheid namen een geregeldert
toon aan. Door d. invloed v. d. paus
Rome gingen d. Longobarden v. lieverlee v.
't Arianisme tot d. Kath. kerk over en onder
een v. Autharus' opvolgers, Rothari, kwam
in 643 't edict tot stand, dat't Longobardischevolkenrecht regelde on niet alleen 't rijk overleefde, maar tot diep in d. Middeleeuwen d..
grondslag v. d. wetenschap des openbaren
rechts uitmaakte. Zie Merkel, „Die Geschichtedes Longobardenrechts" (1850).
Doch reeds in 't begin der 8e eeuw, begon.
d. bloeiende Longobardische staat to vervallen, hoofdzakeltjk ten gevolge v. d. vele verwikkelingen met d. pauselijken stool en d.
onderlinge oorlogen der Italiaansche vorsten..
En, toen d. ondernemende Aistulf in 753 d.
wapenen opvatte, ten einde d. opperheerschappij over Rome on geheel Italie te bevech-ten, zocht paus Stephanus II hulp bij d. Frankischen koning Pepijn, die d. Longobardischen
hertog in twee overwinningen noodzaakteom niet alleen zijn veroveringen to staken,
maar zelfs 't veroverde terug to geven. Dit
laatste schonk d. overwinnaar a. d. paus on
't werd alzoo d. kern v. 't wereldlijk gebied
v. d. Roomschen bisschopstoel, later d. Kerkelijke Staat genoemd. Karel d. Groote heeft
later doze schenking bevestigd on verrneerderd. Een verbond v. d. laatstgenoemde met
d. keizer v. 't Grieksche rijk Nicephorus liep
op een geheele vernietiging v. 't reeds ineengezonken Longobarden-rijk uit. Beide keizers
kwamen overeen, dat 't vroeger a. d. Longobarden toebehoord hebbend grondgebied benevens Rome met Ravenna a. 't exarchaat.
(zie Exarchaat) zou worden toegewezen, terwijl d. Westersche keizer Istria met een gedeelte v. Dalmatia, d. Oostersche 't ovorige
gedeelte v. dat landschap (met name d. zeesteden) benevens Venetia, Napels, Sicilia en
een gedeelte v. Calabri6 verkreeg. Zie Flegler,
„Das KOnigreich der Longobarden in Italien''
(1851).
Longolius (CHRISTOPHORUS), eig. LONGUEIL,
uit een aanzienlijk Normandisch geslacht v.
dien naam, was kanselier v. hertogin Anna
v. Bretagne. Hij werd gob. in 1488 to Mechelen,
waar zijn vader lid v. d. hoogen raad was,
volgens Erasmus te Schoonhoven, en studeerde
te Parijs, waar hij um zijn uitgebreide rechtskennis tot raadsheer in 't parlement benoemd
werd. Hij maakte veal werk v. d. geschriften v.
Plinius d. Oude en doorreisde, met 't doel diens
natuurl. hist. en aardrijkskundige aanteekeningen to kunnen vergelijken, verschill.
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den v. Europa, met name Ita1i8, waar paus
Leo X hem opdroeg tegen Luther to schrijven,
doch, nauwelijks met dien arbeid begonnen,
over'. hij to Padua in 1522. LONGOLIUS was
een der voorn. bevorderaars v. d. classieke
letterkunde en heeft onderscheidene geschriften in 't Licht gegeven, die in 1530 to Parijs
zijn uitgeg. 's Mans leven is door een ongenoemde beschreven onder d. titel „Vita Longolii" (1704).
Longolius (GIJSBERT), een Nederl. geneesheer en letterkundige, geb. to Utrecht in 1507.
Hij was eenigen tijd rector to Deventer, daarna
hoogl. in d. Grieksche on Latijnsche letterkunde to Keulen, waar hij in 1543 overl. Van
zijn bedrevenheid in d. Latijnsche taal en
letterkunde getuigen zijn aanteekeningen op
Plautus, Ovidius on d. Rhetorica v. Cicero. Een
andere
Longolius (PAULUS DANIEL), geb. in 1704
to Kesselsdorff in Saksen, overl. in 1779 als
rector v. 't gymnasium to Hof, heeft zich als
letterkundige bekend gemaakt door 't uitgeven v. eenige classieke schrijvers en als
geschiedschrtjver door „Sichere Nachrichten
von Brandenburg-Kulmbach" (Hof 1731-1762,
10 dln) on eenige andere werken.
Longomontanus.
Aldus noemde zich
naar zijn geboorteplaats, 't Deensche dorp
Lonborg, Christiaan Severin, geb. in 1562, een
der verdiensteltjkste sterrenkundigen v. zijn
tijd. Na eerst to Wyborg en daarna to Kopenhagen gestudeerd to hebben, woonde hij gedurende acht jaren bij Tycho de Braho op
Uranienburg en hielp hij hem bij zijn waarnemingen. Hij vergezelde dozen beroemden
man n. Praag, doch word spoedig daarna
hoogl. in d. hoogere wiskunde to Kopenhagen,
waar hij 8 Oct. 1647 overl. Omtrent d.sterrenkunde heeft hij zich verdiensteltjk gemaakt
door een menigte waarnemingen, door 't overreden v. koning Christiaan IV om to Kopenhagen een observatorium to stichten on door d.
uitgave v. een menigte wis- en sterrenkundige
verhandelingen, v. welke d. voorn. zijn „Systoma mathematicum" (Kopenhagen 1611,
meermalen herdr.), „Introductio in Theatrum
astronomicum" (Kopenhagen 1639), ,,Disputationes astronomicae" (Kopenhagen 1622) en „De
chronolabio historico" (Kopenhagen 1627). Zijn
hooldwerk, „Astronomia Danica" (Amst. 1622,
meermalen herdr.), heeft, evenals zijn sterrenkundige tafels, bij d. tegenwoordigen stand
der wetenschap slechts een historische waarde.
LONGOMONTANUS was een geleerd en ijverig
man, maar huldigde, met name ten aanzien
v. d. kometen, d. dwaasheden v. zijn tijd on
besteedde veal tijd a. 't onderzoek v. d. qua
dratuur des cirkels, over welke hij onderscheidene verhandelingen en strijdschriften
heeft uitgegeven.
Longperier (HENRI ADRIEN PREVOST DE),
eon Fransch archeoloog, geb. 21 Sept. 1816
to Parijs, was sedert 1836 beambte in d.
koninklijke bibliotheek en v. 1847—'69 in 't
Louvre. In 1854 word hij lid v. d. AcadOmie
des inscriptions et belles lettres en hij overl.
14 Jan. 1882 to Parijs. Zijn gezamenlijke geschriften heeft Schlumbergen (6 din, Parijs
1882—'84) uitgeg.
Longslakken (pulmonata) zijn land- en
zoetwaterslakken met een long. die voor 't
hart ligt, en met eon ademhalingsopening
rechts op d. rug achter d. kop. d. Zoetwaterlongslakken vullen in d. jeugd d. ademhalingsholte met water en later eerst met lucht.
Eenige pulmonaten zijn naakt of bezitten een
begin v. een schaal in d. rughuid, andere een

147

LON.

betrekkelijk dun, meestal rechtsgewonden
huisje, waarvoor soms 's winters een dekseltje
door 't dier wordt afgescheiden. Alle longslakken zijn hermaphrodiet, sommige brengen
levende jongen ter wereld, maar d. meeste
leggen eieren a. waterplanten of op vochtige
plaatsen. Men verdeelt d. orde dozer slakken,
die tot d. klasse der buikpootige weekdieren
(gastropoda) behooren, in twee onderafdeelingen. d. Dieren der eerste afdeeling dragon d.
oogen a. d. bases v. twee voelers, die der
tweeds a. d. uiteinden der beide voelers.
Longtering (Phthisis pulmonalis) wordt v.
ouds elks slepende longkwaal genoemd, welke
voortdurend tot aanmerkelijke vermagering,
verzwakking (hexis) leidt. d. Oudere geneesheeren onderscheidden vier hoofdsoorten v.
longtering : d. etterige (Phthisis purulenta), • d.
slijmerige (Phthisis pituitosa), d. knobbelachtige
(Phthisis tuberculosa) on d. vliegende (Phthisis
Florida), bij welke laatste d. dood onder aanhoudende koorts zonder opgeven in weinige
weken of maanden volgt. Thans is bewezen,
dat, ofschoon in enkele gevallen andere ziekten (bijv. etterachtige borstvliesuitzwetingen,
longkanker, longabscessen, hartziekten) soortgelijke verschijnselen teweegbrengen, toch in
d. regel d. zoogenoemde longtering niets anders
is dan knobbelzucht (tuberculosis). Doze loidt
nu eons met, dan eens zonder rtjkelijk opgeven v. otter of slijm langzaam of snel (vliegend) tot d. dood. d. Herkenning daarvan berust alieen op physisch onderzoek der borstkas (bezien, bevoelen, kloppen, hooren enz.)
en wie dit niet beoefent, is buiten staat, d. tallooze gevallen to onderschoiden, in welke
daze algemeen voorkomende kwaal onder d.
vorm v. geheel andere ziekten heimelijk voortvreet. d. Hoofdkenmerken zijn vermagering
en cylindrische langwerpige vorm v. d. borstkas, inzakken der boven- en ondersleutelbeenskuil. 't Beven v. d. stem, d. percussietoon, d.

ademhalings-geluiden en d. resonantie v. d.
stem zijn op enkele scherp begrensde plaatsen v. d. borst, vergeleken met denzelfden
plek v. d. andere borsthelft, abnorm, bijv. to
zwak, to stark, met eigenaardigen neventoon.
Doze verschijnselen en 't gereutel v. d. weldra
daarbij komende slijmafscheiding wordt vooral
in d. longtop, d. i, achter d. eerste tot d.
derde rib v. voren en v. achteren waargenomen. Hierbij komen nog d. physiologische
kenmerken der longtering, die beter bekend
zijn bij d. leeken en oudere geneesheeren : korte
hoest, kuchje, bleek worden, vermagering,
ochtendzweet, scherp begrensd rood op d.
wangen, nu on dan blood spuwen, etterachtige fluimen enz. Ofschoon ontelbare menschen (in vele steden 't vierde deel) a. doze
ziekte sterven. komt 't toch dikwijls voor,
dat zulke zieken weder herstellen en nog
jaren lang leven. Dit wordt evenwel minder
door geneesmiddelen bereikt dan wel door diaetetische middelen: inademing eener zuivere,
zachte en vochtige lucht en krachtig, lichtverteerbaar voedsel (molkkuur, vetten, dus
levertraan, rauw vleesch, gebraden vleesch,
sommige meeisoorten, bijv. linzen m eel of revs lenta, enz.).
Longton, een stad in 't Engelsche graafs.
Stafford, t. 0. v. Stoke, heeft porseleinfabricage, aardewerkfabrieken, kolen- en ijzerwerken en telt 34 330 inw.
Longum est narrare (een Lat. uitdrukking), bet.: 't Is to lang om to vertellen.
Longus of eig. Longos is d. naam v.
een Grieksch sophist en minnedichter, die
waarschijniijk in d. 4e of 5e eeuw leofde. H
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schreef een herdersroman in 4 boeken onder
d. naam notiuivixa, die d. liefde v. Daphnis en
Chloe zeer onderhoudend en in een voor dien
tijd zuivere taal beschrijft.d.„Editio princeps"
v. dit geschrift (Florence 1598) is hoogst zeldzaam; latere uitgaven zijn die v. Jungerman
(1606), Boden (1777), de Villoison (1778, 2 dln),
Schafer (1803), Courier (1810) en Sinner (1830).
In 1858 ward dit geschrift opgenomen in d.
„Scriptores erotici Graeci" v. Hercher.
L onigo, een districtshoofdstad in d. Italiaansche prov. Vicenza, a. d. Gua en d. spoorw.
Verona-VenetiO, heeft verscheidene schoone
paleizen en twee middeleeuwsche torens en
telt 10 400 inw.
L onitzer (ADAM), in 't Latijn Lonicerus,
genees- en natuurkundige, in 1528 to Marburg
gab. Na door zijn vader in d. wijsbegeerte en
oude talon onderwezen to zijn, ging hij op
17-jarigen leeftijd to Frankfort in d. medictjnen
studeeren. Door d. tijdsomstandigheden gedwongen om Frankfort to verlaten, trok hij
tegen 't eind v. 1547 n. Freiburg, waar hij
gedurende vier jaren met good gevolg d.
fraaie kunsten onderwees. Toen echter nam
zijn lust voor d. geneeskunde zoo d. overhand,
dat hij zich n. Mainz begaf, waar htj twee
jaar in d. school v. d. geneesheer Osterode
doorbraclit; daarna ward hij to Marburg
leeraar in d. wiskunde. In 1554 ontving hij d.
graad v. doctor; omstr. dien tijd ward hij
tevens tot hoogl. in d. geneeskunde to Mainz
beroepen, doch hij verkoos boven doze betrekking die v. bezoldigd geneesheer v. d.
Frankfortsche regeering; dit ambt bekleedde
hij 32 jaar met grooten ijver on hij overl.
19 Mei 1586.
Van zijn werken vermolden wij : „Methodus
rei herbariae et animadveriones in Galenum
et Avicennam" (1550), „Naturalis historiae opus
novum cot." (1551—'55) en „Kreuterbuch, neu
zugericht, u. s. w." (1557).
Lonitzer (JOHANN ADAM), gob. to Frankfort a. M. in 1557, is dikwijls met zijn vader
en grootvader verwisseld; hij was zoowel
geneesheer als letterkundige en volgde zijn
vader in diens betrekking op; behalve eenige

Helsingfors benoemd, welke betrekking hij
tot 1862 bekleedde. Hij stierf 19 Mrt 1884 to
Sammatti. Nadat hij d. oude balladen,spreekwoorden, volksraadsels en volksliederen der
Finnen verzameld on ze met dergelijke overleveringen der stamverwante Esthen en Lappen vergeleken had, verscheen v. 1829—'31 in
4 dln zijn verzameling volksliederen onder d.
titel „Kantele" en in 1835 zijn hoofdwerk,
't groote, 12 000 verzen omvattende nationaal
epos „Kalevala" („Land des Kaleva"), dat
in 1841 in 't Zweedsch, in 1845 in 't Fransch
vertaald word. Een tweeds, zeer vermeerderde
uitgave (bestaande uit 50 zangen en 22 790
verzen), waarop Schiefners Duitsche overzetting v. d. Kalevala (Helsingfors 1852) berust,
verscheen in 1849; voorts schreef LONNROT
„Suomen kansan sanalaskaja" (1842), een
verzameling v. 7077 Finlandsche spreekwoorden, en „Suomen kansan arvoituksia" (1844,
2e dr. 1861) met Finlandsche en Esthlandsche
raadsels. Ook schreef hij een groot FinschZweedsch woordenboek (2 dln, Helsingfors
1874—'80). Zijn leven beschreef Ahlqvist (Helsingfors 1885).
Lons-le-Saumer, d. hoofdstad v. 't Fransche depart. Jura, 13 mijlen t. Z.-W. v. Besancon gelegen in 't keteldal v. d. Vanier° on a.
d. spoor weg Lyon-Vesoul, heeft een lyceum
en een kwee,kschool voor onderwijzers en
onderwtjzeressen on telt 12 370 inw.
Lont. d. Gewone lont bestaat uit losgedraaid touw v. 0,013 M. dikte, vervaardigd v.
zacht work. Dit touw wordt in een oplossing
v. loodsuiker (loodnitraat) of v. ongebluschte

letterkundige werken gaf hij ook d. volgende,
door zijn vader vervaardigde geschriften uit:
„Omnium corporis humani affectuum explicatio methodica" (1594), „De purgationibus"
(1596).
Naar ADAM LONITZER is 't plantengeslacht
Lonicera genoemd, dat zijn naam a. d. natuurl. fam. der Lonicereae gegeven heeft; tot
dit geslacht behooren bijv. onze toil de en tuinKamperfoelie (Lonicera Periclymenum L. en L,
Caprifolium L., zie Kamperfoelie), L. tatarica
L. on L. Xylosteum L., twee zeer algemeen
bij ons aangekweekte heesters, en nog een
menigte andere soorten meer.
Lonneker, een gemeente in d. Nederl.
prov. Overtjsel, 1 12 uur t. N.-0. v. Enschede,
met veel katoenspinnerijen, weverijen enz. en
7800 inw.
Lonnrot (EmAs), een Finsch philoloog, gab.
9 Apr. 1802 to Sammatti in Nyland, oefende
aanvankelijk 't beroep ztjns vaders, die kleermaker was, uit, bezocht daarna korten tijd
't gymnasium to Borgo en kwam in 1822, na
twee jaar apothekersleerling to zijn geweest,
a. d. universiteit to Abo, waar hij zich ijverig
op taal en letteren, wijsbegeerte en natuurkunde toelegde. Na in 183 to Helsingfors tot
doctor in d. geneeskunde gepromoveerd to
zijn, ward hij in 1833 districtsarts to Kajana
en zag hij zich in 1853 tot professor in d. Fin.
sche taal- on letterkunde a. d. universiteit to

vangen.
Gezwinde lont bestaat uit katoenen draden,
die in een mengsel v. meelpulver en brande,wijn, waarin een weinig arabische gom is
opgolost, geweekt zijn. Ztj dient tot 't snel
overbrengen v. vuur, tot 't afsteken v. sommige vuurwerken on somtijds tot 't ontsteken
der geschutladingen.
Gezwinde lont moat gemakkelijk vuur vatten on snel verbranden, 'tgeen zeer bevorderd wordt door haar met een papierhulsel
to omgeven.
Loo ('t) is een koninklijk lustslot in d.
Nederl. prov. Gelderland, een half uur t. N.
v. Apeldoorn, met een buurtschap v. 700 5,800
zielen. Reeds v. ouds diendo 't Loo ter verblijfplaats aan d. hertogen v. Gelder, als
dozen, d. staatszaken vergetende, zich op d.
Veluwe met d. jacht kwamen verpoozen.
Door koop kwam 't in 1656 a. prins Willem III,
die er eon nieuw vorstelijk gebouw stichtto
en naar 't model v. Versailles d. tuinen en 't
bosch met watersprongen, fonteinen, beelden,
grotwerken en andere sieraden verfraaide.
Later ward door zijn opvolgers 't Loo nog
aanmerkelijk verfraaid, vooral door prins
Willem V. Bij d. omwenteling v. 1795 word
't vorstelijk goad ten bate v. d. Bataafsche
republiek verbeurd verklaard en eenige jaren
later door Fransche militairen, die er k wa rtier hielden, deerlijk gehavend. Koning Lode-

kalk, houtasch on salpeter gekookt of geweekt on daarna gedroogd, gekamd on in
bossen v. 10 vademen (18,8 M.) gebonden.
Goode lonten moeten in- en uitwendig dezelfde
bruingele kleur vertoonen, spoedig vuur vatten en met eon spitse kool branden; zij dienen somtilds tot ontsteking v. ladingen. In
d. battertjen ward zij a. d. zoogen. lontstok
bevestigd, terwtjl een blikken bus met deksel,
lontverberger genaamd, haar tegen d. regen

beveiligde, maar zij zijn tegenwoordig grootendeels door andere aanstekingsmiddelen ver-
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wijk Napoleon liet echter alles weer in orde
brengen en herstellen en sedert is 't kasteel
V. 't Loo een lustoord gebleven, waar al d.
Oranjes gaarne een groot gedeelte v. inin
leven doorbrachten. Willem I deed er in 1840
afstand v. d. regeering ten behoove v. zijn
zoon. 't Loo heeft een uitgestrektheid v.
omstr. 600 HA. Een fraai beeld in 't park is
,.d. Faam", door d. Nederl. vrouwen a. Z. M.
Willem III geschonken ter herinnering a.
'tgeen daze vorst tijdens d. watersnood v.
1861 voor d. noodlijdenden deed. Beroemd is
ook d. prachtige, op last v. laatstgen. vorst
gebouwde kunstzaal, waarin beeldhouwwerken en schilderijen v. d. eerste meesters geplaatst zijn, terwijl d. namen v. Nederl. geleerden en kunstenaars er met gouden letters
a. d. wand prijken. 't Koninklijk paleis is
sedert kort door een zijtak met d. Oosterspoorweg verbonden.
't Woord „Loo" beteekent boschrijke hoogte
en ook in andere streken v. ons land, vooral
in N.-Brabant, Gelderland, Overijsel en Drente,
komen plaatsen v. dezen naam voor, ook in
samenstellingen (Almelo, Borculo, Dinxperlo,
Dwingelo, Ermelo, Groenlo, Hengelo, Heilo,
Hoenderlo, Hummelo, Ruurlo, Tinaarlo, Twello,
Venlo, Weerselo, Zweelo enz.).
Loo (v.), een beroemd kunstenaarsgeslacht,
dat v. Vlaamschen oorsprong is en waarvan wij
bier in 't kort d. meest bekende laden vermelden. 't Hoofd der familie was JAN VAN
LOO, v. wien men weinig of niets weet; zijn
zoon JACOB was een geacht portretschilder,
die eenigen tijd in Amsterdam woonde en
later n. Parijs vertrok, waar htj a. d. koninkbike academie werd geplaatst en in 1663
overl.
Zijn zoon LOUIS VAN LOO had reeds onderscheidene prijzen behaald a. d. academie en
was op 't punt tot haar medelid benoemd
te worden, toen hij ten gevolge v. een tweegevecht genoodzaakt was n. Nizza te vluchten.
Men vindt v. hem to Toulouse een schoonen
Franciscus en eenige andere werken to Aix
in Provence. Zijn beide zonen waren eveneens schilders. d. Oudste zoon, JEAN BAPTISTE
VAN LOO, geb. to Aix in 1684 en aldaar overl.
in 1745, was reeds op zijn achtste jaar als
schilder bekend, zoodat men hem altaarschilderijen voor d. kerken v. Toulon enz. liet
schilderen. Doze vroegtijdige ontwikkeling
trok d. aandacht v. d. hertog v. Savoye, a.
wiens hof hij verschill. portretten schilderde
en een beschermer vond in d. prins v. Carignan, die hem in staat stelde n. Rome to
reizen om zich daar onder Benedetto Lutti
verder to vormen. Een v. zijn eerste werken
to Rome, waarmee hij grooten bijval verwierf, was een voorstelling v. d. geeseling v. Christus in d. kerk Santa Maria della
Scala. Toen d. prins v. Carignan in Parijs was
gaan wonen, verlangde hij VAN Loo bij zich
to hebben; daze reisde derwaarts, maar vertoefde nog op wog to Turijn om fresco's to
schilderen in 't paleis Rivoli. Te Parijs gekomen, schilderde hij voor zijn beschermer
onderscheidene voorstellingen uit d. Metamorphosen v. Ovidius en, a. d. prins-regent
voorgesteld, werd hij door dozen met bestellingen begunstigd. Onder zijn tallooze portretten verdient vooral vermeld to worden
dat v. d. koning, 'twelk hij uit zijn geheugen
schilderde en dat d. monarch zoo good beviel,
dat doze zich verwaardigde nu ook eenige
oogenblikken voor d. kunstenaar to pos3eren.
Te Fontainebleau vernieuwde hij d. galerij,
door Primaticcio voor koning Frans I ge-
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schilderd, en in 't koor der groote Augustijnerkerk een voorstelling v. d. koning, die d.
graaf de Clermont 't blauwe ordelint v. d. H.
Geest-orde overhandigt. VAN Loo reisde ook
naar Engeland, waar hij een aantal portretten
schilderde. d. Staat zijner gezondheid noodzaakte hem echter naar Frankrtjk terug to
keeren, waar hij een paar jaar later overl.
VAN LOO was aanvankelijk een goad teekenaar,
die blijkbaar d. antieken niet zonder vrucht
had bestudeerd ; kleur on behandeling waren
week en door 't groote aantal portretten, dat
hij schilderde, werd hij, ook in zijn historische schilderijen, ten laatste oppervlakkig en
gemaniereerd.
Zijn broader CHARLES ANDRE VAN LOO (gob.
in 1705) vergezelde hem n. Rome en maakte
onder d. leiding v. B. Lutti en v. d. Franschen
beeldhouwer Le Gros al spoedig rnerkwaardige vorderingen in beeldhouw- en schilderkunst. Spoedig echter wijdde hij zich geheel a.
d. laatstgenoemde kunst en hij had nauwelijks
zijn 15e jaar bereikt, toen hij, naar Frankrijk
teruggekeerd, door d. Academie met een prijs
wend vereerd en hem, met zijn brooder, d.
herstelling der galerij to Fontainebleau werd
opgedragen. Daardoor on door 't schilderen
v. decoraties voor d. groote opera verkreeg
zijn schilderwijze al spoedig een dubbelzinnig
karakter, dat echter spoedig door hem verlaten werd voor een terugkeer tot een degelijker
studio, waartoe vooral een vernieuwd verblijf
to Rome hem in staat stelde en die gelukkig
genoeg slaagde om hem een prijs bij d. academie v. s. Lucas to doen verwerven.
d. Bijval, die CHARLES VAN LOO word geschonken, gaf d. paus aanleiding om hem in
1729, dus op zijn 24ste jaar, tot ridder to verheffen. Omstr. denzelfden tijd huwde hij d.
dochter v. d. beroemden toonkunstenaar Sommis. Na zijn terugkeer in Parijs schilderde hij
bij gelegenheid v. zijn opneming in d. Fransche Academie een v, zijn baste schilderijen,
Apollo en Marsyas voorstellende. Toen spoedig
daarna koning Frederik d. Groote v. Pruisen
hem deed voorslaan n. Berlijn to komen en
hem een jaargeld v. 3000 rtjksdaalders aanbood, woes hij dit aanbod af, maar hij schilderde
toch voor dien vorst d. opoffering v. Iphigenia,
een kunstwerk, dat destijds veel bijval vond,
maar toch zeer groote gebreken heeft. In 1748
werd hij door d. Franschen koning benoemd tot
directeur v. d. Ecole royale des Oleves protege's par
to Roi en in 1751. met d. ridderorde v. s. Michiel
begiftigd, werd hij tot directeur der Fransche
academie benoemd on een jaar later, na d.
dood v. Coypel, tot eersten hofschilder. Hid
overl., met eerbewijzen overladen, in 1765.
CHARLES VAN LOO behoort tot d. weinige Fransche kunstenaars, die zich in doze onvruchtbare en slaperige periode der kunstgeschiedenis, voor zoover zij dit vermochten, gunstig
onderscheidden. Zijn teekening was gekunsteld; in zijn vormen, poses en uitdrukkingen
volgde hij d. alledaagsche Fransche manier,
zonder zich ooit tot d. beteren stijl der kunst
to kunnen verheffen. Zijn baste werken ztjn:
d. geschiedenis v. s. Augustinus in d. kerk
des petits pores, waarin men enkele sporen
aantreft v. zijn studien naar Italiaansche
meesters, on d. schilderijen in d. kerk s. Sulpice,
in d. „Galerie des petits appartements". Van
al doze werken geldt wat Diderot v. hem
heeft gezegd „hij heeft breed geschilderd, zijn
kleur is krachtig en good gekozen; veel techniek, weinig ideaal".
Behalve d. genoemde laden der familie VAN
LOO wijdden zich ook nog d. zoons v. J. B
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Louis Michel, Charles Amadee, Claude, Francois en Hyppolite, a. d. kunst, terwijl ook nog
een zoon v. C. A., Cesar v. Loo genaamd, als
schilder bekend is. L. M. (1707-1771) verwierf
lidmaatschap der Academie en na d. dood
v. zijn oom diens plaats a. d. bovengemelde
Ecole. Zijn voorn. werken bevinden zich te
Madrid; d. andere broeders verhieven zich
weinig of niet boven 't middelmatige.
Lood (Pb, atoomgew. 206,4). 't Lood wordt
slechts op enkele plaatsen in gedegen toestand en dan nog in geringe hoeveelheid
aangetroffen; 't wordt hoofdzakelijk als loodglans (Pb S) in d. natuur gevonden. Onder d.
overige, meer verspreide loodertsen vermelden
wij 't witte looderts (CO 3 Pb), 't roode looderts (C r 04 Pb) en 't gele looderts (Mo 04 Pb).
't Lood wordt bijna uitsluitend uit 't loodglans gehaald; 't afscheidingsproces is zeer
eenvoudig. 't Loodglans wordt eerst in d.
lucht geroost en vervolgens, terwijl men d.
lucht afsluit, sterk gegloeid. Gedurende 't
roosten wordt een deel v. 't zwavellood tot
loodoxyde en loodsulfaat geoxydeerd:
Pb S + 30 = Pb 0 + SO2 en PbS +
40 = SO4Pb.
Gedurende 't gloeien reageeren deze beide stoffen met onveranderd zwavellood volgens d.
volgende vergelijkingen:
2 Pb 0 Pb S = 3 Pb SO2
4 Pb Pb S = 2 Pb + 2 S0
enSO 2 .
't Metaal lood heeft een blauwachtig witte
kleur, is zeer week en tamelijk rekbaar. d.
Breukvlakte is glinsterend, doch wordt in d.
lucht door oxydatie dof. 't Spec. gew. is 11,37.
't Smelt bij 325° C. en distilleert in d. witgloeihitte bij ongeveer 1700° C. In 1865 bedroeg
d. opbrengst a. lood in Engeland 69 000, Frankrijk 41 000, Pruisen 20 150, Belgie 5350, Oostenrijk 7350, Rusland 750, Itali6 1800, Spanje
84 750, Hannover 5900, Saxen 4250 en Nassau
2350 ton (1 ton = 1000 KG.).
In d. lucht verhit, verbrandt lood tot loodoxyde. In aanraking met zuiver water en lucht
wordt 't lood tot loodhydroxyde, Pb(OH) 2 ,
geoxydeerd, dat in water een weinig oplosbaar is. Als 't water echter koolzuur en minerale zouten bevat — al is 't slechts in geringe hoeveelheid dan lost 't lood niet op,
maar wordt 't met een onoplosbare laag loodcarbonaat en loodsulfaat bedekt; bij veel koolzuur is 't carbonaat in water iets oplosbaar.
Dit is voor d. practijk zeer gewichtig, omdat
zeer dikwijls looden pijpen voor waterleidingen gebruikt worden.
Zwavelzuur en zoutzuur werken wegens d. onoplosbaarheid v. 't sulfaat en 't chloride slechts
weinig op lood in vasten toestand in; daarentegen verandert loodpoeder door zoutzuur en
verdund zwavelzuur in loodchloride of loodsulfaat. Door verdund salpeterzuur wordt lood
gemakkelijk tot loodnitraat opgelost. Zink en
ijzer slaan uit d. oplossingen v. loodzouten
lood neer; dompelt men een blaadje zink in
een verdunde oplossing v. loodacetaat, dan
hecht zich 't afgescheiden lood eraan vast
als een vertakte massa, die uit glinsterende
kristalblaadjes bestaat (loodboom). d. Legeering v. gelijke deelen lood en tin smelt
bij 186 en wordt gebruikt om te soldeeren.
d. Legeering v. 4-5 deelen lood en 1 deel
antimonium is zeer hard en client tot 't vervaardigen v. drukletters (hardlood of lettermetaal). d. Gewone verbindingen v. lood zijn
volgens d. vorm P b X 2 samengesteld en wor-
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den oxydeverbindingOn genoemd. Zij toonen
een groote overeenkomst met d. oxyduleverbindingen v. 't tin. Vele zouten v. 't lood zijn
met bariumzouten isomorph; d. sulfaten v.
beide metalen zijn onoplosbaar.
Loodoxyde (Pb 0) ontstaat door verhitting v.
lood a. d. lucht. Na 't smelten verhardt 't
tot een roodachtig gele massa, die in rhombische blaadjes uiteenvalt. Door 't lood voorzichtig to roosten of 't hydroxyde of nitraat
to verhitten verkrijgt men eon geel, amorph
poeder, massicot, genoemd. 't Loodoxyde bezit
een sterk basisch karakter; 't absorbeert uit
d. lucht koolzuur en geeft a. water, waarin
't tot een weinig hydroxyde oplost, een alkalische teactie. Evenals andere sterke basen
verzeept 't vetten. In heete kaliloog lost 't
op en 't kristalliseert daaruit bij 't afkoelen
der oplossing in rhombische prisma's.
Loodhydroxyde, Pb (0 wordt door alkalign
uit d. oplossingen v. loodzouten als een witte
massa neergeslagen. 't Geeft a. water een
alkalische reactie, omdat 't daarin een weinig
oplost, en absorbeert koolzuur onder vorming
v. loodcarbonaat. Bij 't verhitten tot 130° C.
valt 't uiteen in loodoxyde on water. Verhit
men lood of amorph loodoxyde langen tijd
a. d. lucht tot 300-400°, dan absorbeert 't
zuurstof en verandert 't in een rood poeder,
menie genoemd, waarvan d. samenstelling beantwoordt a. d. formule Pb 3 04 ; men beschouwt
't gewoonlijk als een verbinding v.loodoxyde
met loodperoxyde (Pb 3 04 = 2 P b 0 P b 02).
Behandelt men menie met wat verdund salpeterzuur, dan wordt er in d. oplossing loodnitraat, (NO 3 )2 Pb, gevonden, terwijl een donkerbruin amorph poeder, loodperoxyde Pb02,
achterblijft. Gemakkelijker als uit menie verkrijgt men loodperoxyde, als men bij een heete
geconcentreerde oplossing v. loodchloride (in
choorcalciumoplossing) chloorkalkoplossing
(en kalkmelk) voegt:
2 Pb C1 2 + Ca(0C1)2 + 2 11 2 0 =
2Pb02 + CaC12 + 4 HCI;
of men brengt chloor in een mengsel v. loodchloride (2 mol.) en kalkhydraat (3 mol.)
met water.
In koud zoutzuur lost loodperoxyde tot een
roodgele vloeistof op, welke loodtetrachloride,
P b C1 4, bevat, dat ook door d. inwerking v.
chloorgas op een mengsel v, loodchloride met
zoutzuur ontstaat. In vrijen toestand kan 't
tetrachloride niet bewaard worden, daar 't
gemakkelijk in Pb C1 2 en chloor uiteenvalt.
Bij 't verwarmen met zwavelzuur wordt loodperoxyde onder afschoiding v. zuurstof in
loodsulfaat, Pb
SO4,omgezet.
Leidt men over Pb02 droog zwaveligzuurgas, dan wordt er bij verwarming loodsulfaat
(Pb02 SO2 = S 0 4Pb) gevormd. Door . verhitting valt loodperoxyde in Pb0 en zuurstof uiteen. Loodperoxyde bezit, evenals 't
tindioxyde, een zuurachtig karakter. Door
verwarming met geconcentreerde kaliloog
wordt 't opgelost en bij 't afkoelen scheideti
zich kristallen v. 't kaliumzout v. loodzuur
(kaliumplumbaat, Pb0 3 K 2 -I- 3 H 2 0) af, die op
die v. kaliumstanaat (SnO 3 K 2 + 3H2 0) gelijken. Voegt men bij d. oplossing v. dit zout
een oplossing v. loodoxyde in kaliloog, dan
scheidt zich een geel neerslag (Pb:,0 4 +112 0)
af, dat bij geringe verwarming water verliest
en in roode menie verandert. Men moet dus
menie (P13 3 0 4 ) als loodzout v. een normaal
loodzuur P b(OH)4 beschouwen, dat a. 't tinzuur, Sn(OH) 4 , en 't kiezelzuur, Si (0 H), beantwoordt.

LOO.
Een andere zuurstofverbinding, P b203, die
verkregen wordt door ontleding v. d. oplossing
v. loodoxyde in kaliloog met natriumhypochloride als een roodachtig geel poeder, is
waarschijnlijk als loodzout v. 't metaloodzuur,
Pb 03112, to beschouwen. Salpeterzuur verandert 't in loodnitraat en loodperoxyde. In zoutzuur lost 't zonder chloorontwikkeling op;
door verwarming der oplossing ontwijkt
.chloor.
Loodchloride (PbC 12) wordt als een wit neerslag afgescheiden, als men zoutzuur bij een
, oplossing v. een loodzout voegt. In koud water
is 't onoplosbaar; uit host water, waarvan
it ter oplossing 30 deelen noodig heeft, kristalliseert 't in wit glinsterende naalden. 't Smelt
bij 500° en wordt vast tot een hoornachtige
massa. In d. witgloeihitte is 't vluchtig; d.
dampdichtheid wordt uitgedrukt door d. formule Pb C1 2 .
Loodjodide (Pb J2) wordt door joodkalium
uit d. oplossingen v. loodzouten als een gale
massa neergeslagen, die in water zeer moeilijk
oplosbaar is; uit d. heete oplossing kristalliseert 't in glinsterende, goudgele blaadjes,
die bij 383 smelten.
Loodnztraat, (N 03 )2 P b, door oplossing v. lood
in verdund salpeterzuur to verkrijgen, kristalliseert in octaoders lisomorph met d. kristallea v. bariumnitraat) en lost in 8 dln water
op. In d. roodgloeihitte smelt 't en valt 't uiteen
in Pb 0, NO 2 en zuurstof. Met loodoxyde en
water gekookt, vormt 't 't basisch nitraat
Pb < 1(23 dat in witte naalden zich afscheidt.
Loodsulfaat (SO4 Pb) wordt in d. natuur
.als loodvitriool in rhombische kristallen gevonden, die met die v. bariumsulfaat isomorph
zijn. 't Wordt door zwavelzuur uit d. oplos-singen v. loodzouten als een witte kristallijne
massa neergeslagen. In water lost 't moeiltjk
op, in geconcentreerd zwavelzuur jets gemakkeltjker. Kool onttrekt er bij gloeiing zuurstof aan volgens d. vergelijking
SO4 Pb + 2 C = PbS + 2 CO2.
Loodcarbonaat wordt in d. natuur als wit
looderts gevonden. 't Wordt als een witte
massa neergeslagen, als men bij loodnitraat
ammoniumearbonaat voegt. Kalium en natriumcarbonaat slaan basische carbonaten neer,
wier sarnenstelling met d. temperatuur on d.
.concentratie der oplossing wisselt. Een dergelijk basisch zout, welks samenstelling meestal
door d. formule 2 CO 3 Pb.Pb(OH) 2 uitgedrukt
wordt, wordt in 't groot door inwerking v.
koolzuur op loodacetaat verkregen; in d. practijk heat dit basische zout loodwit. 't Loodwit ward vroeger volgens d. zoogen. Hollandeche methods verkregen. Opgerolde loodbladen
werden in aarden potten met azijnzuur bevochtigd on d. potten, met most bedekt, list
men geruimen tijd staan. Er wordt hierbij
door inwerking v. azijnzuur en lucht op lood
basisch loodacetaat gevormd, waaruit door
't uit d. rottenden most ontwikkelde koolzuur basisch loodcarbonaat gevormd wordt.
Tegenwoordig verkrijgt men 't loodwit op
betere wijze, doordat men door oplossing v.
geel loodoxyde in azijnzuur basisch loodactaat
maakt on hierdoor dan koolzuur voort.
't Lood wit dient om d. witte olieverf to
maken. Daar 't echter vergif is en a. d. lucht
door inwerking v. zwavelwaterstof (onder
vorming v. zwavellood) zwart wordt, wordt
tegenwoordig meer en meer door zinkwit
en permanentwit verdrongen.
Loodsulfide (PbS), zwavellood, komt als
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loodglans in metaalglanzende kuben of octa6ders voor. Als amorph zwart poeder wordt
't uit loodzouten door zwavelwaterstof neergeslagen. In verdunde zuren is 't onoplosbaar.
d. Verbindingen v. 't lood zijn zeer vergiftig.
d. Oplosbare zouten hebben eon zouten, samentrekkenden smaak. Zij worden door d. volgende
reacties gemakkelijk herkend: zwavelzuur
slaat uit d. oplossingen wit loodsulfaat neer,
dat door zwavelwaterstof zwart wordt; joodkalium slaat geel joodlood neer.
L ood, Zie Maten en gewichten.
Loodacetaat, Zie Loodsuiker.
L oodboom, Zie Lood.
Loodcarbonaat komt in d. natuur onder
d. naam cerussiet als rhombisch, isomorph met
aragoniet, strontianiet, witheriet en iglesiasiet
kristalliseerend, kleurloos (sours wit, grauw,
geel of bruin) mineraal voor, dat 't soort.
gew. 6,4 a 6,6 heeft en iets harder is dan kalkspaath. Men vindt 't o. a. bij Johanngeorgenstadt, Clausthal, Ems, Tarnowitz, Leadhills,
in d. Bukowina, d. Altai: en in Pennsylvanik
Loodglans of Galeniet is een regelmatig kristalliseerend, roodachtig loodgrauw
mineraal, dat een sterken metaalglans en 't
soortel. gew. 7,3 a 7,6 heeft en jets minder
hard is dan kalkspaath. 't Is een zwavelverbinding v. lood (Pb8) en komt zeer verbreid
voor, 0. a. bij Freiberg, Clausthal, in Karinthie,
d. Eifel, in Derbyshire, Cumberland, Northumberland. op 't eil. Man, in Missouri, Illinois,
Iowa. on Wisconsin in Noord-Amerika. Loodglans dient voor d. bereiding v. lood en (omdat
't dikwijs zilver bevat) ook v. zilver; ook
wordt 't als glazuur v. aardewerk en voor
versiering gebruikt.
Loodglid (Lithargyrum) is een ierbinding
v. lood met zuurstof. Wanneer lood in gesmolten toestand in aanraking is met d. lucht,
neemt 't zuurstof op en wordt 't loodoxyde. Bij
verhooging v. temperatuur gaat dit loodoxyde
over in gesmolten toestand on 't vormt dan
bij bekoeling kristallijne blaadjes, zoogenaamd
loodglid. Kleine wijzigingen in d. bereiding
kunnen a. dit loodglid verschill. kleuren doen
geven, zoodat 't somwijlen nagenoeg d. kleur
bezit v. goud, somwijlen die v. zilver; vandaar d. namen zilver- on goudglid (Lithargyrum auri en L. argenti). Zie Massicot en Menie.
Loodiana, eon district in d. Britsch-Indische prov. Pendsjab, telt op 64 vk. mijlen
583 250 inw. — d. Hoofdstad Loodiana, a. d.
linkeroever v. d. Setledsj, telt 40 000 inw., die
veel a. sjaalwevertj doen.
Loodlazuur, Zie Linariet.
L oodlijn. In d. meetkunde wordt onder
eon loodlijn verstaan d. rechte lijn, die een
andere ltjn zoodanig snijdt, dat d. vier hoeken,
die dan a. 't snijpunt gevormd worden, gelijk
en elk gelijk a. een rechten hoek zijn.
Bij 't waterpassen verstaat men door loodlijn d. ltjn, die a. 't ondereinde met eon zwaar
lichaamp'e, meestal een looden kegeltje, belast is en v. welke men zich bedient, om a.
palen en dergelijke voorwerpen d. verticalen
stand to geven.
Bij d. zeevaart zijn d. loodlijnen een soort
kabelslaglijnen, ongeteerd, die uitsluitend bestemd zijn voor 't hand- on dieplood. Men
heeft ze v. 27 en v. 18 draad. Zij worden geslagen a. stukken v. 200 M.
L oods heeft d. zelfde beteekenis als gids,
met dien verstande echter, dat d. laatste
benaming bepaaldelijk a. zoodanigo personen
wordt gegeven, die tot wegwijzer dienen a.
d. wal, terwijl d. eerste benaming wordt
toegekend a. personen, wier bestemming 't is,
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d. schepen in d. vaarwaters te geleiden, die,
'tzij wegens d. aldaar aanwezige gevaren
(zooals bij d. kustvaart, bij 't binnenkomen
der zeegaten enz. 't geval is), 'tztj wegens bestaande wettelijke bepalingen (zooals in binnenkanalen), d. voorlichting v. daarmee bekende personen noodig en wenschelijk waken.
Loodsen hehooren to huis to zijn in zoodanige
vaarwaters, waarin men d. koers niet richt
naar d. plaatsbepaling door d. hemellichamen,
doch waarin men afgaat op bepaalde merken,
veren, kenteekenen a. d. wal, touwen enz.
en op 't lood. Lieden, die gedurende verscheidene jaren in vaarwaters hebben gevaren,
verkrijgen d. bij loodsen gevorderde kennis;
om evenwel d. scheepsgezagvoerders voor
bedrog en schade dientengevolge te vrijwaren
worden op vele plaatsen d. loodsen vanwege
d. regeering aangesteld en komen tot die
betrekking alleen zoodanige personen in aanmerking, die bij een afgelegd examen voor een
bevoegde commissie getoond hebben d. vereischte kundigheden te bezitten. flier to lande
is een vlagofficier v. d. marine, als inspecteurgeneraal, en zijn permanente commissarissen
aangesteld, die 't algemeen toezicht hebben
over 't loodswezen, d. kustverlichting, d. betonning en bebaking der zeegaten, terwijl
bovendien voor d. dagelijkschen dienst zeeofficieren, onder d. titel inspecteur, zijn aangewezen, die 't toezicht houden in d. verschill.
districten, waarin 't loodswezen enz. verdeeld
is. Altijd zijn er eenige loodsvaartuigen in
zee, die gedeeltelijk in d. gaten, gedeeltelijk
meer naar buiten, tot op d. hoogte v. d. Singels
kruisen.
.Loodsuiker (saccharum saturni) is 't loodzout v. azijnzuur en wordt verkregen door
oplossen v. loodoxyde in azijnzuur. 't Kristalliseert met water en draagt d. naam loodsuiker naar d. zoeten smaak. 't Is zeer vergiftig, smelt bij 75° C. in 't kristalwater, dat
bij 100° C. weggaat, en bij hoogere temperatuur zonder kristalwater, waarna 't onder
verlies v. koolzuur en aceton vast wordt tot
een basisch zout.
Lood vergiftiging (saturnismus)
komt
dikwijls voor bij hen, die veel met lood omgaan (bij d. bereiding v. loodwit bijv.), en bij
hen, die loodbevattende verfstoffen gebruiken.
Ook kan zij een gevolg zijn v. 't drinken v.
door looden pijpen stroomend water of v.
met loodsuiker vervalschten wijn. 't Lood
komt dan door inademing in d. longen en d.
luchtwegen of met d. spijzen of dranken in
d. maag. d. Duur v. d. veroorzaakte ziekten
hangt of v. d. naar binnen gebrachte hoeveelheid lood. Door een geschikte behandeling
kan genezing teweeggebracht worden, maar
zonder deze heeft d. vergiftiging meestal d.
dood ten gevolge.
L oodvitriool, loodsulfaat of anglesiet is
een rhombisch, isomorph met bariet en coelestien kristalliseerend, kleurloos (soms geelaehtig, grauw of bruin) mineraal, dat 't soort.
gew. 6,29 k 6,35 heeft en zoo hard is als kalkspaath. Men vindt 't o. a. in Karinthie, op
sommige plaatsen v. Hongarije, op 't eiland
Anglesea, in Derbyshire, op Sardinia en in
Pennsylvania. Waar 't in groote hoeveelheden
voorkomt, wordt 't met andere loodertsen
voor 't bereiden v. lood gebruikt.
L oodwit. Reeds d. Ouden kenden loodwit.
Door Theophrastus (4e eeuw) wordt d. bereiding v. deze verfstof uitvoerig beschreven in
zijn book nevi 2i3.cov. d. Bereiding, die men
toenmaals volgde, komt hierop neer: Lood
word a. d. inwerking v. azi,jn blootgesteld en
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't loodwit, a. d. oppervlakte v. 't load gevormd, daarvan afgenomen. In 1774 toonde
Bergman aan, dat loodwit een verbinding is
v. loodoxyde met koolzuur en dat 't daarenboven een zekere hoeveelheid water bevat.
Zie verder 't art. Lood.
.Loodzalf is een zalf, die door kokon v_
eenmengsel v. gelijke deelen olijfolie, vet en
loodglid met een weinig water verkregen
wordt en ook tot bereiding v. pleister dient.
Loot. Aan dit woord hecht men verschill.
beteekenissen, daar men dozen naam zoowel
geeft a. bladeren als a. stengels en bladeren
gezamenlijk, of a. deelen, waarbij blad en
stengel niet of moeilijk v. elk. to onderkennen zijn.
In 't dagolijksche leven wordt loof 't meest
gebruikt als een collectief naam voor d. bladeren vooral v. boomen maar ook v. heesters;
men spreekt bijv. v. Eiken-, Beuken-loof enz. —
voor d. bladeren der meeste Kegeldragenden
of Naaldboornen (Coniferae) en aanverwante
vormen is doze benaming echter weinig of
niet in gebruik.
Verder wordt d. benaming loof ook gebezigd,
om d. bovenaardsche deelen v. eenige kruidachtige planten a. to duiden; zoo spreekt men
bijv. v. Wortel-loof en Cichorei-loof. Dozen laatsten naam of wel dien v. loof of Lof on Witloof geeft men a. d. door gebrek a. licht verbleakte bladeren der cichorei, een welbekend,
gezond moesgewas, dat in d. winter en in 't
voorjaar gegeten wordt.
d. Plantkundigen verstaan onder d. kunstterm loof blad- en stengeldeelen vooral v.
cryptogamische planten. Zoo heeten d. bladeren
der varens (in hoover dit inderdaad bladeren
zijn, laten we hier in 't midden) loof of frons ;
ook d. verschill. stengelvormen der wieren en d.
met scheeden bezette stengels der paardestaartigen (Equisetaceae) worden frons genaarnd.
Heeten d. levermossen, waarbij d. bladeren v.
't stengelgedeelte niet to onderscheiden zijn,
loofachtige levermossen (Hepaticae frondosae,
zie Levermossen), in tegenstelling met d. bebladerde levermossen (Hepaticae foliosae), d.
Bladmossen daarentegen, waarbij 't onderscheid tuss. bladeren en stengel veel duidelijker is, zip bij d. Duitschers als Laubmoose
en onder d. Latijnsche benaming Musci frondosi bekend.
't Liehaam der korstmossen (zie Korstmossen)
eindelijk is wel niet onder d. Latijnschen naam
frons, maar onder dien v. thallus bekend,
doch in onze taal wordt 't als loof of korstloof beschreven.
Uit 't bijgebrachte kan men opmaken, dat
loof eon ongelukkig woord is, waaraan goon
bepaalde beteekenis gehecht wordt, een woord,
dat niet met juistheid kan gedefinieerd worden.
Zoog. Dit woord heeft in eigenlijken zin
d. beteekenis v. oplossing. Wanneer een stof
in water zoodanig is verdeeld, dat 't water
holder blijft en door filtratie daaruit niets
kan worden afgezonderd. zegt men, dat deze
stof is opgelost; d. vloeistof zelf wordt een
oplossing v. d. stof genoemd.
Loogen bezit dus d. bet. v. oplossen en uitlogen die v. uittrekken.
Vroeger gaf men vooral d. naam bog a. d.
zoutoplossing, door uittrekken v. zout met
water verkregen; 't zout (of d. zouten), bij
indamping terugblijvende, word loogzout genaamd. In 't algemeen gaf men vooral d.
naam bog a. d. oplossing der carbonaten v.
d. alkalimetalen en dien v. loogzout a. d.
zouten zelf. Later heeft men dozen naam
tevens gegeven a. d. waterige oplossing der
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bijtende alkalien; zoo spreekt men v. kaliloog,
v. natronloog. Dat men niet uitsluitend d.
naam loog geeft a. een oplossing v. deze carbonaten of v. bijtende alkalien, blijkt hieruit,
dat men spreekt v. zoutenloog, daarmee in
't aigemeen d. oplossing v. zouten bedoelende,
die terugblijft, nadat zich 't tout, ofd. zouten,
hebben afgezet. Zoo spreekt men WT. in een
zoutkeet v. moederloog en geeft men dezen
naam a. d. oplossing v. zouten, die terugblijft,
nadat zich uit d. oorspronkelijke oplossing
keukenzout heeft afgezet.
Uit 't medegedeelde blijkt dus genoegzaam,
dat men d. oplossing v. iedere stof een loog
kan noemen.
Loogkruid (Salsola), een plantgesl., dat
tot d. natuurl. fam. der Meldeachtigen (Chenopodiaceae) en in 't stelsel v. Linnaeus tot d.
2e orde der 5e klasse (Pentandria Digynia) behoort. 't Bezit een 5-bladig bloemdek, dat op
d. rug ten laatste overd wars kielvormig of v.
een aanhangsel voorzien is; d. 5 meeldraden
zijn op d. voet v. 't bloemdek ingeplant; d.
vrucht is een neergedrukte, vliezige blaasvrucht; 't zaad heeft een spiraalvormige kiem
en bevat geen eiwit.
Van 't geslacht loogkruid komt 't prikkend
loogkruid of d. stekende kali (Salsola Kali L.)
vooral in onze zeeduinen, maar ook hier on
daar meer landwaarts in op fosse zandgronden voor. 't Is een eenjarige, zeer vertakte
plant, die ongeveer een voet hoog wordt en
wijduitstaande takken en small e, priemvormige
bladeren heeft, die in een stekende punt eindigen; d. bloemen staan alleen in d. bladoksels.
Een andere soort loogkruid, die a. d. kusten
v. Zuid-Europa on Noord-Afrika to huis behoort, nl. Salsola Soda L., komt volgens Boerhaave ook bij ons to lands voor; waarschijnlijk echter most hier a. een vergissing of
onjuiste opgave gedacht worden.
Uit verschill. soorten loogkruid, met name
uit Salsola Soda L. en Salsola saliva L. (beide
Zuid-Europeesche planten, waarvan d. laatstgenoemde a. d. Spaansche zeekusten opzettelijk wordt gekweekt), on uit eenige andere
strandplanten, zooals bijv. uit d. zeekraal (Sallcornia herbacea L.) enz., wordt door verbranding d. onzuivere ruwe soda gewonnen, waarvan d. bests soort v. d. handel, als barilla
bekend, uit Spanje afkomstig is.
In Languedoc zou men onderscheidene soorten loogkruid aankweeken en hun zaden als
paarden voeder bezigen.
Looizuren zijn stoffen, die in verscheidene planten aanwezig zijn en meestal genoemd worden naar d. planten, in welke zij
voorkomen. In d. eerste plaats noemen wij 't
digalluszuur of tannine (looizuur), dat d.
samenstelling (C6 112)2 (0 H),, CO2 000H heeft on
o. a. voorkomt in d. galappels on in d. takken
v. Rhus coriaria; 't is amorph, geeft met ferrichloride een donkerblauwe kleur on wordt
uit zijn oplossingen neergeslagen door lijm
en dierlijke huid, die er een mechanische verbinding mee vormt (looien). Ook door minerale zuren en vele alkalizouten (chloorkalium,
keukenzout) wordt 't tannine uit zijn oplossingen neergeslagen. Door koking met verdunde
zuren en alkalien of door fermenten wordt 't
onder opname v. water in galluszuur gesplitst
en met metaaloxyden kan 't zouten geven.
Catechulooizuur wordt uit cachou verkregen,
wordt met een ferrizout groen en geeft bij
verhitting pyrocatechine. Morinelooizuur komt
in 't hout v. morus tinctoria voor, geeft met
ferrichloride een groenzwart neerslag en bij
verhitting pyrocatechine.
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Ook heeft men koffielooizuur, chinalooizuur
(in d. bast v. cinchonasoorten), eikenlooizuur
(in eikenbast), ratanhialooizu,ur, tormentillalooizuur e. m. a. Al deze looizuren geven met
ferrichloride een blauwe, violette, zwarte ot
groene verkleuring.
Look (Allium), een plantengesl., dat tot
d. natuurl. fam. der Lelieachtige (Liliaceae) en
in 't stelsel v. Linnaeus tot d. le orde der 6e
klasse (Hexandria Monogynia) behoort. Er zijn
in dit werk reeds verscheidene Allium-soorten
besproken, waaromtrent men vergelijke d.
artt. Ajuin, Knoflook, Kraailook on Kroonui;
behalve deze reeds behandelde soorten v.look
vermelden wij nog d. volgende:
Allium Porrum L. (d. Prei), Allium ascalonicum L. (d. chalotten of askalotten) on d. onder
d. naam s. Jans uien of Chalons bekende
grootere verscheidenheid der laatste soort,
met bijna rolronde bollen; 't gebruik dezer
planten tot huishoudelijke doeleinden is to
wel bekend om daarover uit to wijden.
In d. Prodromus Florae Batavae vindt men
als inlandsche soorten v. look opgegeven:
Allium ursinum L. of 't Das-Look, A. vineale
L. (zie Kraailook), A. Scorodoprasum L., A.
oleraceum L., A. carinatum L. en A. Schoenoprasum L. of 't snij-look, ook gras-look, bieslook of alleen look geheeten; 't blad dezer
laatste plant kan bij herhaling worden afgesneden on dient als soepgroente enz.
In d. tuinen worden verschill. soorten v.
look gekweekt, bijv. Allium Moly L., A. azu,reum Pal., A. liliiflorum Hort. enz.
't Behoeft ternauwernood herinnerd to worden, dat ons Huis- en Daken-look planten
zijn, die niet tot 't geslacht Allium behooren,
maar tot een v. d. Liliaceae ver verwijderda
plantenfam. gebracht worden. (Zia Huislook).
Look zonder look (Sisymbrzum Alliaria
Scop., s. Erysimum Alliaria L.), een bij ons
zeer algemeene, a. heggen on op overschadu wde plaatsen voorkomende, tweejarige
plant, die v. April tot Juni bloeit en op bouwlanden on in tuinen, vooral op zandgronden,
soms een lastig onkruid is. Haar wortel is
lang, penvormig on wit v. kleur; d. stengel
wordt 1 tot 3 voet hoog en is slechts v. boven
een weinig vertakt; d. bladeren zijn tamelijk
groot, onverdeeld, d. benedenste niervormig
on grof gekarteld, d. bovenste hartvormigeirond en scherp getand; d. kleine witte bloemen zijn a. 't uiteinde v. d. stengel in tuilen
vereenigd; d. rolronde hauwen, weer kleppen
drie overlangsche nerven bezitten, hebben
een afstaande richting on zijn veal langer dan
d. bloemstelen ; d. zaden zijn langwerpig en
in d. lengte gestreept. 't Look zonder look
behoort tot d. natuurl. plantenfam. der Kruisbloemigen (Cruciferae) en in 't stelsel v. Linnaeus tot d. 2e orde der 15e klasse (Tetradynamia Siliquosa).

't Versche kruid dezer plant ruikt naar
knoflook; 't wordt in sommige streken gegeten en in d. plaats v. knoflook of uien a.
andere gerechten toegevoegd; deze knoflookgeur is niet alleen a. 't kruid, maar ook a.
andere deelen der plant, bijv. a. d. zaden,
eigen. Vroeger waren 't kruid en 't zaad
(Herba et Semen Alliariae) in d. geneeskunde
in gebruik ; 't kruid ward tegen verouderde
zweren. caries enz., 't zaad als een worm- en
pisdrijvend middel aangewend.
Loomis (ELIAs), gab. 7 Aug. 1811 to Tolland in Connecticut, studeerde in d. wis en
sterrenkunde to New Haven en to
ward hoogl. in d. natuurkunde to Ohio, in
1844 to New York en in 1876 hoogl. a. Yale
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College te New Haven, waar htj 15 Aug. 1889
over!. Hij schreef o. a. ,Plane and sphaerical
-trigonometric," (1845), „Progress of astronomy"
(1850), „Analytical geometry" (1851), „Elements
.of algebra" (1851), „Elements of geometry"
(1851), „Natural philosophy" (1851), „Tables of
logarithms" (1855), „Practical astronomy" (1855),
„Elements of arithmetic" (1863), „Treatise of
meteorology" (1868) en „Elements of astronomy" (1869).
Loon (GERARD VAN), geb. te Delft in 1683,
maakte zich 't eerst bekend door 't treur,spel „Plautianus" (Rotterdam 1711), maar legde
zich vervolgens op d. Nederl. oudheid- en vooral
penningkunde toe. Met behulp v. Andreas
Schoenmaker en diens penningkabinet, gaf
hij in 't Licht: „Nederl. historiepenningen"
41723-1731, 4 dln), aangevuld door d. Vries
en d. Jonge, „Nederl. Gedenkpenningen verklaard", enz. (1829-1835, 2 dln), v. Orden,
voor verzamelaars V. Nederl.
historiepenningen" (le deel, 1825, 2e deel, 1830)
.en „Bijdragen tot d. penningkunde" enz. (1832),
.alsmede vervolgd door 't voormalig Kon.
Nederl. Instituut (1821-1848, 5 dln). Ook schreef
hij een „Inleiding tot d. hedendaagsche penningkunde" (1717) benevens een „Aloude Hollandsche Historie" (1734, 2 dln), een „Verhandeling over d. week- en jaarmarkten in Holland"
(1743), voorloopster v. „Beschrijving der aloude
Regeeringswijze v. Holland" (1744, 5 dln), en
-een „Historisch bewijs, dat 't graafschap
Holland alttjd een leen des Duitschen rtjks
.geweest is" (1748, 2 din). Hij over!. in 1760.
Loon-op-Zand, een gemeente in d. Nederl.
,prov. N.-Brabant, 1 1/2 uur t. N. v. Tilburg,
met een oud kasteel en 6800 inw., die meeren, deels hun bestaan vinden in leerlooien, schoen-en klompenmaken enz.
Loop (HENRY), een Amerikaansch schilder,
in 1831 to Hillsdale in New-York geb. Hij
bezocht in 1867 Parijs, Rome, Florence, Veneti6
, en andere steden v. Europa en vestigde zich
,daarna te New-York. Van zijn schilderijen,
die zich door een fraai koloriet onderscheiden,
zijn vooral bekend „Undine" (1863), „Klytia"
41865), „De Italiaansche zangers" (1869), „'t Lago
Maggiore" (1870), „d. Witte roos" (1871),
,,Aphrodite" (1876) en „Oenone" (1882).
Loop. d. Loop is 't voorn. onderdeel der
, draagbare vuurwapens, datgene, waarin d.
lading gebracht en ontstoken wordt. 't Is een
buis, meestal cylindrisch uitgeboord, 'tzij
glad, 'tzij v. trekken voorzien. d. Loop is v.
gesmeed ijzer; zijn dikte neemt v. d. kamer
naar d. tromp langzamerhand af, doch moet
zoo groot blijren, dat d. loop bestand is tegen
d. uitwerking v. 't buskruit. d. Voorn. deelen
v. d. loop zijn : d ziel, wier middellijn 't kaliber genoemd wordt (zij is bij getrokken loopen v. trekken voorzien, wier getal v. 3 tot 12
afwisselt en wier helling afhankelijk is v.
d. lengte v. d. loop en v. d. gedaante v. 't
projectiel; d. ruimten tuss. deze trekken worden velden genoemd); d. kamer, welke d.
lading bevat; d. staartschroef, welke d. loop
v. achteren sluit en soms een kern bevat (bij d.
achterlaadgeweren is in plaats der staartschroef een andere inrichting aangebracht);
d. haft, tot bevestiging der bajonet (deze ontbreekt bij d. karabijnen, pistolen en bussen
en is bij d. laatste vervangen door een hertsvangerhaak); d. tromp, 't voorste gedeelte v.
d. loop; 't slagschoorsteentje, dat bij verschill.
geweren, bijv. 't naaldgeweer, ontbreekt; d.
viziermik. I3ij sommige getrokken loopen is
nog d. vizierkorrel daarop aangebracht, bij
die voor bussen heeft men nog d. schuifhaften.
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d. Lengte v. d. loop bedraagt voor geweren
tuss. 1 M. en 1,12 M., zoodat 't geweer gemakkelijk te behandelen is en ver genoeg voor
't eerste gelid uitsteekt en d. juistheid v.
't schot niet benadeeld wordt door d.kortheid
v. d. loop; die v. d. loopen der bussen, karabijnen en pistolen, vooral die der laatste, is
veel kleiner. 't Kaliber is ook zeer verschillend,
't grootste is 0,0194 M., 't kleinste 0,010 M.
d. Loopen worden vervaardigd uit dunne
ijzeren platen, die a. elk. geweld worden,
daarna om een cylinder gevouwen en gesmeed
worden op een bijzonder daartoe ingericht
aanbeeld. Vervolgens worden zij op 't kaliber
geboord, daarna inwendig recht gemaakt of
gedresseerd, geslepen en op d. behoorlijke
lengte atgesneden. Eindelijk worden zij beproefd en gemerkt, terwijl d. getrokken loopen
ten laatste, meestal door vijlen, v. trekken
voorzien worden. ook d. art. Viziermik
en Vuurwapens.
Loopbeen is d. naam v. een been, dat bij
vogels voorkomt en ontstaan is door vergroeiing v. d. 3 middenvoetsbeenderen en d.
voetwortelbeenderen v. d. tweede rtj.
Ook d. voeten der struisvogels en a. deze
verwante soorten, welke 2 of 3 sterke, naar
voren staande teenen en geen teen naar achteren dragen, worden loopbeenen genoemd.
Loopbrug (Een) is een brug v. ruw hout
of afbraak, die over wateren of diepten v.
geringe breedte geslagen wordt en wier samenstelling eenvoudig is en binnen 't bereik v.
ieder valt. d. Eenvoudigste loopbrug verkrijgt
men door 't leggen v. eenige planken of dunne
boomstammen, die, als zij te veel doorbuigen,
door een onderlegger ondersteund worden,
welke a. weerszijden v. d. brug in touwen
hangt, die over schragen of galgen a. beide
oevers a. boomen of piketpalen bevestigd
worden. Eenige dunne boomstammen, met
fascinen of horden en aarde bedekt, geven
soms genoegzame sterkte voor d. overgang
v. cavalerie en lichte voertuigen. Ook zijn er
loopbruggen, alleen voor infanterie geschikt,
die uit vier boomstammen, onderiing vexbonden en op dwarsleggers rustende, of uit
zes boomstammen, door vier dwarsleggers
vereenigd, bestaan. Dwars over d. boomstammen legt men voorts horden, fascinen,
enz. Men vindt nog een groot aantal loopbruggen v. verschillend maaksel aangegeven,
doch wij verwijzen degenen, die hiervan meer
bijzonderheden willen weten, naar d. werken
over d. Versterkingskunst.
Loopgraven. In 't art. Belegering is reeds
d. wijze v. aanleg der loopgraven in d.
verschill. parallellen zoowel als voor d. gemeenschapsgangen aangegeven. 't Geheel
dezer aanvalswerken, zoowel parallellen als
zigzag's, noemt men approches. 't Is d. zaak
v. d. belegerde na openen der loopgraven zich
ervan te overtuigen, of d. aanvaller ook misslagen begaan heeft in d. richting zijner loopgraven, zoodat deze uit d. werken of eenig
punt, dichtbij 't glacis gelegen, kan geenfileerd
worden. In dat geval werpt hij in d. volgenden
nacht een uit schanskorven bestaande bedekking voor geschut op, die, met veldgeschut
en houwitsers be w apend, over dag d. nadering
des vijands belemmert, des nachts evenwel
teruggetrokken wordt. Deze werkjes met hun
gemeenschapsgangen naar d. vesting noemt
men contre-approches. Men zie verder Belegering.
Loopik, vroeger Lopik, een gemeente
in d. Nederl. prov. Utrecht, P/ 2 uur t. Z.-W.
v. IJselstein, a. d. Holl. IJsel, met 1550 inw.
d. Polders t. N. v. Loopik, deels uit rivierklei,
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deels uit laagveen bestaande, dragon d. naam
Loopikerwaard.
Loopkevers (carabidae)

(d.) zijn verdeeld
in een groot aantal geslachten en soorten en zijn
sterke, langwerpige diertjes met een metaalglans, lange, uit 5 geledingen bestaande pooten,
draadvormige sprieten en bijtende monddeelen.
d. Larven zijn met hoornachtige schilden bedekt, bezitten betrekkelijk lange pooten en
leven v. roof. Tot d. loopkevers behooren
0. a. d. goudloopkever (carabus auratus, L.), met
goudgroene kleur en zwarte pooten, levende
v. andere kevers, rupsen, wormen en slakken,
d. bombardeerkever (brachinus crepitans K.) en
d. poppenroover (calosom a sycophanta).
Loopvoeten worden door d. zoologen d.
voeten v. sommige vogels genoemd. Doze
voeten hebben 3 teenen naar voren en 1 teen
(d. binnenteen) naar achteren gericht; d. twee
buitenste teenen zijn a. d. basis tot over d.
belft vergroeid. Men treft ze a. bij d. ijsvogel.
Loopvogels (Cursores) hebben een zeer
aanmerkelijke lichaamsgrootte en loopbeenen,
a. welke in d. regel drie, slechts zelden twee,
stevige teenen voorkomen, en onderscheiden
zich ook door 't gemis v. een kam op 't borstbeen en door d. gebrekkige vleugels, die d.
(Heron tot vliegen niet in staat stollen. Er behooren toe d. struisvogels, d. reuzen onder d.
vogels v. d. tegenwoordige dierenwereld. Doze
bezitten een breeden en vlakken snavel met
stompe punt, een betrekkelijk kleinen, gedeeltelijk naakten kop, een langen, weinig bevederden hals en hooge, krachtige loopbeenen.
Bijna alle beenderen zijn zwaar en niet met
lucht gevuld. d. Stevigheid v. d. borstkas, die
bij d. vogels in overeenstemming is met 't
vliegvermogen, ontbreekt bij d. loopvogels. 't
Borstbeen draagt geen kam, d. ribbon missen
d. naar achteren loopende uitsteeksels en d.
sleutelbeenderen zijn niet stork ontwikkeld.
d. Veeren bekleeden 't lichaam met uitzondering v. naakte plekken a. kop hals, extremiteiten en buik vrij wel gelijkmatig.d. Schachten a. slag- en stuurpennen zijn niet zeer stevig.
(1. Dieren kunnen snel loopen on leven in d.
warme gewesten, alleen of in kleine troepen.
Tot doze orde behooren d. twee en d. drieteenige struis en d. casuarissen.
Loosdrecht, een gemeente in d. Nederl.
prov. Utrecht, 1 1/2 uur t. N.-0. v. 13reukelen,
met 2900 inw. 't Wordt onderscheiden in Ouden Nieuw-Loosdrecht. d. Bodem bestaat er
meerendeels uit laagveen, uitgebaggerde plassen en droogmakerijen.
Loosduinen, een gemeente in d. Nederl.
prov. Z.-Holland, een good uur t. Z.-W. v. Den
Haag, met fraaie buitens, veal land- en tuinbouw, veeteelt enz. en 2500 inw.
Loosjes (ADRIAAN), gob. to Zaandam, 5
April 1689, en overl. ald. als leeraar bij d.
Doopsgezinde gemeente, 24 Mrt 1767. Behalve
door 't uitgeven v. eenige andere geschritten,
heeft hij' zich ook verdienstelijk gemaakt ten
opzichte v. d. Bijbelsche aardrijkskunde, zoowel door 't teekenen der kaarten voor d.
gedeeltelijk door hem bearbeide vertaling v.
Josephus en d. Nederl. uitgave v. d. btjbelverklaring door eenige Engelsche godgeleerden
als door een „Kort begrip der Heilige aardrijksbeschrijving v. Watts".
Loosjes (Porous), d. jongste zoon v. d.
voorg., geb. te Zaandam, 20 Nov. 1735, was mode
Doopsgezind predikant, eerst to Hoorn op
Texel, daarna to Monnikendam, vervolgens
to Haarlem, waar hij 12 Jan. 1813 overl. Hij
is d. schrijver v. „Beschouwingen v. d. werken
der natuur" (1768); een prijsverhandeling over
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't onderscheidend kenmerk der christelijke
openbaring, in d. werken v. Teyler's godgeleerd genootschap, le deel; „Onmiddellijk vervolg" (1789, 3 dln) on „Vervolg op Wagenaar's
Vaderlandsche historie" (1786-1812, 48 dln),
naamloos uitgegeven; „Redevoeringen voor
Neerlandsch jongelingschap" (1788, 2 din) en
eon ontelbare menigte opstellen (meestal zonder naam) in d. 50 eerste jaargangen v. 't
tijdschrift „Vaderlandsche Letteroefeningen".
Bovendien vertaalde hij eon menigte werken, waarvan d. voorn. zijn : Millot, „Algemeene Geschiedenis", 10 dln; Robertson, „Geschiedenis v. Amerika", 5 dln, en „v. SchOtland", 3 dln; Fordyce, „Vriend der jonge
heeren", 3 din; Coxe, „Beschouwing der moat' schappij in Polen" enz., 9 dln; Benjowski, „Gedenkschriften en reizen", 4 dln; Acerbi, „Reizen door Zweden" enz., 4 dln, on Beattie,
„Wijsgeerige verhandelingen", 2 dln.
Loosjes (ADRIAAN), zoon V. d. voorg., die
zich altijd schreef Pz., werd gob. a. d. Hoorn
op Texel, 13 Mei 1761, en overl. to Haarlem,
28 Febr. 1818; hij oefende d. boekhandel uit,
doch was tevens een der beste, bij d. natie
meest geliefde schrijvers v. zijn tijd on mode
een niet onverdienstelijk dichter. d. Buitongewone opgang, dien vele zijner werken
maakten, is niet alleen toe to schrijven a.
hun boeienden, levendigen stijl, maar ook a.
d. echt vaderlandschen geest, die erin doorstraalt. In zijn romans, met name „Maurits
Lijnslager", „Hillegonda Buisman" en „Robbert Hellemans", schilderde hij niet slechts d.
zeden en gewoonten v. d. tijd, waarin hij zijn
lezers verplaatst, met groote nauwkeurigheid
en treffende aanschouwelijkheid, maar brengt
hij ook zijn hoofdpersonen op gelukkige wijze
in aanraking met historische personen uit
hun tijd, zoodat hij als d. schepper v. die
romansoort kan worden aangemerkt, welke
later door Walter Scott met zooveel meesterstukken is verrijkt. Ook zijn overige romans,
met name „Susanna Bronkhorst", „Johannes
Wouter Blommenstein", „Reinout Jan van Golstein", en niet 't minst z tin „Zedelijke verhalen"
munten uit door levendigheid v. voorstelling.
Treedt in „Maurits Lijnslager" en d. daarbij
genoemde werken 't romantische meer op d.
voorgrond en zijn d. historische personen
bijwerk, omgekeerd is 't 't geval in sun „Frank
v. Borselen en Jacoba v. Beieren", „Charlotte v. Bourbon", „Hugo d. Groot en Maria
v. Reigersbergen", „Louise de Coligny", „Arnold Geesteranus" en „Susanna v. Oostdijk",
waarin slechts d. inkleeding dient tot meer
aanschouwelijke voorstelling v. 't geschiedkundige. Ook d. bijbelsche geschiedenis diende
hem tot d. voorstelling v. aanschouwelijke
tafereelen, waarvan „Lazarus", „Semida on
Codli", „Cornelius d. floofdman" on „Bijbelsche
Tafereelen" ten voorbeelden zijn. Een ander
kenmerk v. LOOSJES' letterkundigen arbeid
mag heeten 't gepaste op zijn tijd, wat men
gewoonlijk geraissonneerd noemt. Zoo schreef
hij niet alleen in proza en poezie verschill.
stukken naar aanleiding v. gebeurtenissen des
tijds, geltjk een „Lauwerkroon voor d. Nederlandsche zeehelden bij d. zeeslag voor Algiers"
in 1816, een „Hulde a. Luther" in 1817 enz.,
maar ook 't treurspel „Amelia Fabricius, of
Delft door buskruit verwoest in 1654" bij
gelegenheid v. Leiden's ramp in 1807 en
„Ewoud v. Lodijke, of d. ondergang v. Romerswaal" bij gelegenheid v. d. watervloed v.
1808, om geen andere voorbeelden te noemen. — Nog voegen wij hierbij, dat LOOSJES'
letterarbeid ook rijk is a. 't huiselijk-zedelijk
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element. Tot staving diene : „d. Man en d.
vrouw in d. vier ttjdperken Nuns levens",
alsmede „Rijkdom, middelbare stand en armoede" (in vereeniging met P. Moons geschreven).
Eindelijk ademen LOOSJES' geschriften een
warme liefde voor vrijheid en vaderland. Dit
kenmerk staat vooral op d. voorgrond in
,d. Laatste zeetocht v. de Ruiter",
„Hetvaderlingen der Bataafsche vrijheid", „Het
land aangevallen en verlost" e. a. Van zijn
hoogst gelukkige gave v. navolging getuigen
o. a. „HoHands Arkadia", in d. trant v. Heemskerk, en „Herderskouten", in dien v. le Francq
v. Berkhey, enz.
Zie over hem: Hofman Peerlkamp, de Koning, Van der Willigen en Meijer, „Hulde a.
d. nagedachtenis v. A. Loosjes Pz." (Haarlem
1818).
d. Zoon V. d. voorg., VINCENT LOOSJES, (geb.
20 Oct. 1786 en overl. 4 Apr. 1841), die d. vader
in d. boekhandel opvolgde, heeft zich mede als
letterkundige en door 't uitgeven v. eenige
geschriften bekend gemaakt.
Loots (coaNELis), 6 Juni 1765 te Amsterdam
geb. en overl. aldaar 10 Oct. 1834, was een
gevoelvol dichter, die, eerst voor d. handel
opgeleid en langen tijd als boekhouder en
makelaar in zijn geboorteplaats werkzaam,
eerst op later leeftijd d. letteren beoefende.
Met zijn zwager Helmers behoorde hij o. a.
tot d. letterlievenden kring, die zich jaren
lang ten huize v. d. dichterlijken boekhandelaar Uylenbroek placht to vereenigen. Zijn
vaderlandsche gedichten maakten niet zelden
d. argwaan der Amsterdamsche poll tie gaande
on brachten hem meer dan eens in gevaar: een
eer, die hij met Helmers deelde. Meer gespierd
dan vloeiend en soms wel wat onbeschaafd,
althans weinig keurig in d. keuze zijner
woorden, is LOOTS een oorspronkelijk dichter,
met levendige verbeelding en vurige vaderlandsliefde. Onder zijn poezie munten vooral
uit „d. Batavieren ten We v. Cajus Julius
Caesar" (1805), „d. Hollandsche taal" (1814),
„Huig d. Groot" en „d. Dood v. Egmond en
Hoorne", welke beide laatste dichtstukken
met good on zilver bekroond werden, terwijl
a. zijn „Oogstlied a. s. Jacob" d. eer v. een
Latijnsche vertaling to beurt viel. Verder zijn
bekend zijn „Beschaving 't geluk der volkeren"
(1802), „d. Algemeene vrede" (1802), „d. Voortreffeltjkheid v. d. mensch in d. beoefening der
schoone kunsten" (1806)„.d. Lof der Maatschappij tot Nut v. 't Algemeen" (1810), „Nederlands verlossing gevierd" (1814), „d. Verjaring
v. d. veldslag v. Waterloo" (1816), „Vreugdezang over d. oogst" (1817), „d. Mensch", in
drie zangen (1819), „Hulde a. d. nagedachtenis
v. Joost v. d. Vondel" (1820), „d. Menschlievendheid" (1825), „Bij d. vrijwilligen helden•
dood v. J. C. J. v. Speijk" (1831) en „Chasse
op 't puin der citadel v. Antwerpen" (1832).
d. „Nagelaten gedichten" v. c. LOOTS werden
door Tollens en M. C. v. Hall te Amsterdam
in 't licht gegeven (1856, 2 dln). Men zie over
hem 't voorbericht voor deze „Nagelaten gedichten" en „Vaderlandsche Letteroefeningen"
v. 1856, I bl. 627 e. v.
Loots (PHILIP), een Nederl. organist, pianist en componist, geb. 22 Aug. 1865 te Amsterdam; hij ontving eerst hier en later a. d.
koninkl. Muziekschool te 's-Gravenhage zijn
opleiding, vooral onder leiding v. Nicolai,
vestigde zich in Haarlem als muziekonderwijzer en schreef o. a. eenige „Kinderliederen",
een paar cantates, een „Kerstlied" enz.
_Lootsmannetie. 't Lootsmannetie (Nau-

LOO.

crates ductor Cuv., Gasterosteus ductor L.) be
hoort tot d. familie der scomberachtigen (scornberidae, makreelen) onder d. stekelvinnige
visschen (acanthopteri) in d. orde der beenvisschen (teleostei) ; 't wordt ongeveer een
voet lang, is langwerpig rond en heeft vier
stekels op d. rug, evenals d. stekelbaarsjes;
zijn kleur is grijsblauw met vier of vijf donkerder dwarsbanden over 't lijf. Men treft
't in vele zeeen, d. Atlantischen oceaan, d.
Middellandsche zee enz., aan. In 't Fransch
wordt 't Pilote of Fanfre en in 't Engelsch
Pilotfish genoemd. 't Hoeft dezen naam verkregen, doordien 't zich altijd in d. nabijheid,
meestal voor a. d. kop, v. d. haai ophoudt;
ook meende men in vroegeren tijd dat 't dezen
roofvisch d. prooi aanwees. Deze meening
vindt nog vele verdedigers; zooveel schijnt
zeker to zijn, dat 't lootsmannetje v. d. uitwerpselen v. d. haai leeft.
Lope de Rueda, een Spaansch tooneeldichter, uit Sevilla geboortig, was eerst goudsmid en stond v. 1544—'66 a. 't hoofd v. een
troep tooneelspelers. Hij schreef volksstukken,
o. a. d. comedies ,Eufemia", „Armelina", herdersspelen en „Pasos" in proza, enz. Zijn
werken zijn uitgeg. in Ochoas „Tesoro del
teatro espanol" (Parijs 1838) en in Bohl de
Fabers „Teatro espanol anterior a Lope de
Vega" (Hamburg 1832).
Lope de Vega, Zie Vega.
Lopez (DON CARLOS ANTONIO), een ZuidAmerikaansch staatsman, neef en opvolger v.
Dr. Francia in 't dictatorschap v. Paraguay,
geb. 4 Nov. 1790. Hij was eerst grondbezitter
en advocaat en werd door 't nationale Congres
v. Paraguay in 1842 tot Zen consul en in 1844
tot president gekozen ; als zoodanig bestreed
hij d. onaf hankelijkheid der Republiek v.
Argentinie en hij overl. 10 Sept. 1862. — Zijn
zoon FRANCISCO SOLANO LOPEZ, geb. 24 Juli
1827 bij Asuncion, ontving een militaire opvoeding, nam op roemrijke wijze in 1845 deel
a. d. oorlog tegen Rosas, dictator v. BuenosAyres, en werd daarna, in 1853, om zijn zedeloos gedrag eenigen tijd naar Europa gezonden,
waar hij handelsverdragen tuss. Paraguay on
Frankrijk, Engeland, Amerika en Sardinia tot
stand bracht en tevens d. Europeesche krijgsaangelegenheden bestudeerde. In zijn land
teruggekeerd, wist hij zich na zijns vaders
dood in 1862 tot president v. Paraguay to
laten verkiezen; LOPEZ verlangde d. heerschappij over Z.-Amerika en zocht die to verkrijgen door een oorlog tegen Brazilie. Nadat
hij d. krijgsmacht veel verbeterd had, yestingen en kruitfabrieken in zijn land had laten
oprichten, ondernam hij in 1864 d. oorlog,
waarin ook Argentina en Uruguay betrokken
werden en die v. zijn kant met d. grootste
barbaarschlieid, wreedheid en porsoonlijke
lafhartigheid gevoerd werd. Toch wist d.
president, die een geesel voor 't rampzalige
Paraguay goweest is, d. volksgunst door zijn
heerschzucht to behouden, tot hij 1 Mrt 1870
door Braziliaansche miters a. d. Aquideban,
waar hij zijn kamp had opgeslagen, overrompeld en gedood werd.
Lopez (NAscisso), een voorvechter der onafhankelijkheid op Cuba, geb. in 1799 in
Venezuela, trad in Spaanschen dienst en was
reeds op 19-jarigen leeftijd bevelhebber v. een
escadron. In 1823 vergezelde hij d. Spaansche
troepen n. Cuba; hij hielp na d. dood v. Ferdinand VII voor koningin Christina d. Carlisten
ontwapenen en zag zich bevorderd tot generaal. In d. slag bij Jadraque krijgsgevangene
gemaakt, zonden d. kiezers v. Sevilla hem,
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nadat htj in vrtjheid was gesteld, naar d.
Cortes. Hij werd bevelhebber der nationale
garde to Madrid, gouverneur der hoofdstad
en daarna stadhouder v. Trinidad. In 1848 v.
hoogverraad beschuldigd, vluchtte hij n. NoordAmerika, waar hij 't plan opvatte Cuba v. d.
Spaansche heerschappij te bevrijden. 19 Mei
1850 landde hij met 600 man te Cardenas; hij
veroverde deze plaits, maar moest, bij gebrek
a. steun v. d. kant der Creolen, zijn plan laten
varen. 13 Aug. 1851 landde hij nogmaals, maar
hij werd 21 Aug. bij Maritorena in 't geb. v.
Rosario gevangen genomen en 1 Sept. te
Havana opgehangen.
Lopez (ANTOINE, Markies v. Comillas), een
Spaansch reeder, in 1820 niet ver v. Santander
uit arms ouders geb. Als knaap vertrok hij
n. Cuba, waar hij zich al spoedig een buitengewoon groot vermogen verwierf. Naar Spanje
teruggekeerd, vestigde hij zich te Barcelona,
en stichtte hij hier d. „Compania General Transatlantica", welker stoombooten op d. havens
v. Amerika tot d. beste v. Europa behooren.
Ook was LOPEZ president v. d. „CrOdito Mercantil" en v. d. „Compania General de Tabacos
de Filipinas", welke laatste vereeniging door
hemzelf werd opgericht. Uit erkentelijkheid
en ter waardeering v. zijn groote verdiensten
voor Spanjes handel en scheepvaart benoemde
koning Alfonso XII hem in 1881 tot Grande
v. Spanje en tot Markies v. Comillas. LOPEZ
overl. 17 Jan. 1883 te Barcelona, geacht en
bemind door geheel 't Spaansche yolk.
Lopez (cmusToBAL), een Spaansch schilder,
die, uit Castilie geboortig, voornamelijk in
Portugal gewerkt en roem verworven heeft.
Hij was een leerling v. d. grooten Coello en
werd later tot hofschilder v. Jan III v. Portugal verheven. LOPEZ schilderde d. portretten
v. d. koning en d. geheele koninklijke familie
met zulk een gevolg, dat htj om zijn verdienste
door d. koning in d. ridderstand werd verheven.
Hij overl. in 1570 in 54-jarigen ouderdom.
Lopez (FRANCESCO), een Spaansch schilder
en etser, die omstr. 't midden der 17e eeuw
to Madrid leefde; hij leerde d. beginselen der
kunst bij C. Becerra en kwam vervolgens bij
B. Carducho. Door ijverige studiljn wist hij
zich weldra. een schitterenden naam to verwerven. Aanvankelijk was hij alleen Carducho
bij diens arbeid behulpzaam, maar hij leverde
later zelf verschill. goede werken, voornamelijk in fresco. Hij werd door Philips III tot
hofschilder benoemd en ontving v. dien vorst
(1. last eenige kamers in 't Pardo met voorstellingen uit 't leven v. Karel V to versieren. LOPEZ heeft voor 't bekende werk v.
Carducho eenige platen geotst, welke zich v.
-die v. Fernandez door een vrijere, schilderachtiger behandeling onderscheiden. Ztj bestaan in allegorieen op d. schilderkunst; 't
•onderwerp wordt op banderollen vermeld.
Lopez-wortel (Radix Lopez s. Lopeziana).
•d. Herkomst v. dezen wortel, die in d. 17e
eeuw door Lopez n. Europa werd gebracht,
is niet met zekerheid bekend; de Jussieu gelooft, dat d. moederplant dozer drogerij een
-snort Menispermum of Cocculus is, maar anderen
beweren, dat d. Lopez-wortel v. een Morus
-afkomstig is. d. Lopez-wortel komt in ongelijk Lange, 1 tot 3 duim dikke stukken in d.
handel voor; v. buiten is hij met een citroengele kurklaag bedekt, d. schors is donkerbruin, 't hout bruinachtig-geel, v. jaarringen
voorzien en door een menigte mergstralen
• oorsneden. d. Lopez-wortel is bitter v. smaak
en heeft, wanneer men d. schors afschaaft,
in reuk lets v. opium.
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Loppersum, een dorp on gemeente in d.
Nederl. prov. Groningen, 3 uur t. N. v. d. stad
v. dien naam, met 2500 inw.
Loranthus, een plantengesl., dat tot d.
natuurl. fam. der Loranthaceae on in 't stelsel
v. Linnaeus tot d. le orde der 6e klasse
(Hexandria Monogynia) behoort. Dit geslacht
bevat een groot aantal soorten, die voor 't
meerendeel woekerplanten zijn; 't zijn gaffelig-vertakte heesters, die in tropische on subtropisctie landon in grooten getale, maar in
d. gematigde luchtstreken zeer weinig worden gevonden; zij hebben tegenovergestelde
of afwisselend geplaatste, gaafrandige, meestal
vleezige of leerachtige bladeren. Er bestaat
vrij wat onderscheid tuns. d. bloemen der
verschill. soorten v. loranthus, zoowel wat
haar vereenigingen tot bloeiwtjzen, als wat d.
kleur. d. lengte en d. graad v. samengroeiing
der bloembladen botreft. d. Bloetnen zijn
twee-, of zeldzamer door misdraging eOnslachtig; d. kelkbuis is met 't vruchtbeginsel
vergr d. zoom v. d. kelk is kort, afgeknot getand of verdeeld; d. bloemkroon wordt
gevormd door 4 tot 8 (meestal 5 tot 6) bloembladen, die op d. top v. d. kelk ingeplant on
Of vrij, Of min of meer tot een ineestal a. d.
eene zijde overlangs gespleten buis vergroeid
zijn ; d. meeldraden zijn in even groot aantal
als d. bloembladen voorhanden, a. deze laatsten tegenovergesteld on er met't benedenste
gedeelte der helmdraden a. gegroeid; 't vruchtbeginsel is onderstandig en eenhokkig en bezit
een enkel hangend eitje; d. besaehtige vrucht
is ei- of tolvormig v. gedaante en a. d. top
dikwijls door d. kelkzoom gekroond.
Wij vermelden v. 't geslacht Loranthus d.
in Zuid- en Z.-0. Europa op eikenboomen
woekerende Loranthus europaeus L.; deze plant
is zeer vertakt, heeft tegenovergestelde, gesteelde, ovaal•langwerpige, stompe, naar d.
voet versmalde, weinig geaderde bladeren on
slappe, on vertakte, eindstandige bloemaren,
wier geelachtig-groene bloemen door misdraging tweehuizig zijn on 6 bloembladen
bezitten; d. rijpe vruchten zijn licht-geel v.
kleur. d. Takken dezer plant zijn als Viscum
quercum s. Lignum Visci quercini v. geneeskundig gebruik; weleer was dit, evenals Viscum album L., een beroemd middel tegen vallende ziekte.
Vele soorten v. Loranthus komen in onze
OosOndische bezittingen voor; men zie daaromtrent Flora Javaecat. v. d. hoogl. C. L. Blume.
Lorca, eon stad in d. Spaansche prey.
Murcia, a. d. Sangonera on a. d. rotsige helling v. d. Sierra del Carlo gelegen, is omgeven
door een groote, rijk bebouwde Vega, heeft
kruit- on salpeterfabreken, lakenweverij on
zilver- en zwavelbergbouw in d. omtrek; d.
stad telt 53 000 inw.
Lorch, een stad in d. Wurtembergsche
Jaxtkreits, 1 mijl t. W. v. Gmund a. d. Rens
on a. d. spoorweg Stuttgart—Nordlingen gelegen, met 2380 inw. Op d. 342 M. hoogen
Marienberg in d. nabijheid ligt 't voormalige
Benedicttnierklooster Lorch. dat in 1102 door
Frederik v. Hohenstaufen gesticht, in 1525
door d. boeren verwoest, v. 1531—'37 weer
opgebouwd on in 1563 in een Evangelisch stift
veranderd werd. d. Romaansche stiftkerk
omsluit d. graven v. een aantal Hohenstaufen.
In Lorch bracht Schiller een gedeelte ztjner
jeugd door.
Lord is in Engeland d. titel v. iemand v.
hooge afkomst (hertogen, baronnen, markiezdn) en ook v. d. laden v. 't hooger huis
on andere hooggeplaatste ambtenaren. Lord-
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lieutenant is d. bjjzondere titel zoowel v. d.
hoogsten ambtenaar in een Eng. graafs. als v.
d. stadhouder of onderkoning v. Ierland. Lordmayor heat d. eerste burgemeester v. London,
Dublin on York. d. Dag, waarop daze in London
jaarlijks in feedtelijken optocht v. Westminster
n. Guildhall ('t gildenhuis) trekt, heat lordmayorsdag, d. i. 9 Nov.
Lore (wimmt), gab. in 1679 to Leeuwarden,
studeerde, na reeds op jeugdigen leeftijd zijn
ouders verloren to hebben, to Franeker in d.
wiskunde onder d. leiding v. FALLENIUS, word
in 1706 aangesteld tot landschapslandmeter
en gaf tot zijn dood, die 22 Mei 1744 voorviel,
lessen in d. wiskunde. Hij bracht o. a. tot
stand d. overdijking v. 't Dokkumer Diep, d.
nieuwe sluizen bij Engwierum, d. Koudumer
slaperdijk. d. sluizen bij Galamadammen en
d. slaperdijk bij Surig.
Loreley of Lurley, een steile, grillige
rots a. d. rechter Rijnoever, tegenover s.Goar
(tuss. Co blenz en Bingen), ter hoogte v. 135 M.;
zij is, bekend om haar buitengewoon sterke
echo, terwijl ztj in d. Rijnsagen voor d.plaats
geldt, waar d. schat der Nevelingen verborgen
werd. Ook strekte haar top naar luid der
sage tot verblijf a. een ondine of waternimf,
die d. voorbijzeilende schepelingen door haar
betooverend gezang in 't verderf stortte. d.
Dichter Heine heeft daze rots bezongen in
zijn lied „Die Lorelei".
Lorenz (OTTOKAR), een Duitsch geschiedschrijver, gob. in 1832 to Iglau in Moravia,
studeerde to Weenen on vestigde zich hier
i 1 1857 als privaatdocent, terwijl hij er tevens
verbonden werd a. 't Huis• en Staatsarchief
v. d. keizer. In 1860 werd hij tot buitengewoon en zes jaar later tot gewoon hoogl. in
d. geschiedenis a. d. universiteit to Weenen
benoemd, terwijl hij in 1885 in gelijke betrekking to Jena geplaatst werd. Van zijn vele
geschriften noemen wij „Deutsche Geschichte
im 13 und 14 Jahrhundert", „Geschichte des
Elsasz von den altesten Zeiten bis auf die
Gegenwart" (1871; in vereeniging met SCHERER
bewer?;t), „Papstwahl und Kaiserthum" (1874),
„Drei Bucher Geschichte und Politik" (1876),
„Lieber Gymnasia] wesen, Padagogik und Fachbildung" (1879) en „Die Geschichtswissensc h aft" (1886).
Lorenzini (GIOVANNI ANTONIO), genaamd
FRA ANTONIO, schilder on etser, werd in 1665
to Bologna gab. en door L. Pasinelli onderwezen in d. schilderkunst, welke hij echter
later verwisselde met d. graveerkunst. Toen
hij eons in 't klooster San Francesco to Bologna naar eon schilderij werkto, beviel hem
kloosterleven zoo goad, dat hij zelf monnik
werd. Hij overl. in 1740. d. Eerste werken v.
LORENZINI zijn geestig behandeld; later veranderde hij zoozeer v. manier, dat zijn platen
geenszins meer op d. vorige geleken. Zijn
werken zijn vrij talrtjk. Bartsch, „Peintre
Graveur", XIX, beschrtjft er slechts 8, waarschijnlijk d. beste, daar d. meeste andere
voornl. alleen om d. oorspronkelijkheid gezocht
zijn. Nagler geeft er 70 op, alle naar verschill.
Italiaansche schilders.

Lorenzo

(AMBRUGIO DI) of

Di Loren-

zetto, een Italiaansche schilder to Siena,
leefde in d. eerste helft der 14e eeuw. Uitvoerige bijzonderheden omtrent zijn werken
on navorschingen omtrent zijn leven vindt
men bij Lanzi on in v. Rumohr's „Italienischen Forschungen". Onderscheidene v. zijn
werken zijn tot onzen tijd bewaard gebleven,
maar zijn voorn. work, in 't Minorietenklooster to Siena, is verloren gegaan. 't Is
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door Ghiberti beschreven on moat een wonderdadige prediking onder d. Saracenen hebben
voorgesteld. Een ander kunstwerk, 't stadsen 't landleven voorstellende, op een zijmuur
v. d. zaal „Dello balestre" v. 't paleis to Siena
geschilderd, bevestigt 't gunstig oordeel v.
Ghiberti, daar 't zelfs in onzen tijd nog treft
door leven en uitdrukking. In andere gebouwen
to Siena on in d. dom aldaar worden nog
onderscheidene kunst w erken aangetroffen,
welke men a. LORENZO toeschrtjft. Van die,
welke hij , volgens Vasari, to Volterra on Massa
schilderde, is niets meer to vinden. Pater della
Valle beschrijft in zijn trieven een schilderij v.
Ambrugio, Ohristus voorstellende met een blauwen mantel bekleed on gezeten op een vuurkogel, door vier engelen gedragen, die met bazuinen d. opstanding der dooden tot 't gericht
verkondigen. d. Compositie dozer schilderij is
nog geheel in d. geest der Grieksche traditie.
LORENZO was in zijn tijd een zeer geacht kunstenaar, die met bestellingen werd overladen.
Vermoedelijk in 1257 gab., moat hij een hoogen
ouderdom bereikt hebben, daar men hem in
1340 nog in leven vindt. Te Florence, Pistoja,
in d. dom to Arezzo en elders in Italie ontmoet men ook 't work v. zijn brooder PIETRO,
dat door Vasari zeer wordt geroemd on waarvan in andere landen v. Europa bijna niets
wordt aangetroffen. 't Museum to Berlijn bezit
v. hem een biddenden s. Dominicus on d.
wonderbare redding eener non.
Lorenzo- of Lourenzo Marquez, een
Portugeesche haven a. d. oostkust v. ZuidAfrika, a. d. Delagoa-baai, op ongeveer 26°
Z.-Br. In d. laatste jaren heeft men v. hier
een spoorweg gelegd n. Pretoria, d. hoofdstad
der Transvaalsche republiek.
Loret (FRANS BERNARD), een bekend Belgisch orgelmaker, gab. 6 Apr. 1808 to Dender
monde en overl. 17 Nov. 1877 te. Mechelen..
Hij schreef verschill. werken over zijn yak
in 't Fransch on een in 't Nederl., dat tot,
titel heeft: „d. Samenstelling v. 't kerkorgel..
Inlichtingen voor organisten on deskundigen,
belast met d. keuring v. orgels, door F. Loret,
orgelmaker, werktuigkundig ingenieur, lid v. d.
nationals academie to Parijs on v. d. keizerlijk
koninklijke maatschappij to London" (1869).
Lorette, een meisje v. lichte zeden te.
Parijs, aldus geheeten naar 't door haar bewoonde kwartier bij d. kerk v. Notre-Dame
de Loretto; 't woord is synoniem met grisette,.
cocote.
Loretto, een stad in d. Italiaansche prow. .
Ancona, 3 KM. t. Z.-Z.-O. v. Ancona on 5 KM.
v. d. kust der Adriatische zee gelegen, a. d.
spoorweg Ancona-Brindisi, is d. zetel v. een
bisschop, heeft een gymnasium, een technischeschool en telt met d. voorstad Montereale
7850 inw. d. Bevolking leeft vooral v. 't onderhoud der bode vaartgangers (vroeger jaarlijks
200 000, nu nog 50 000), die in d. Casa Santa
(heilige hut) v. d. domkerk komen bidden. .
Daze domkerk, een fraai monument uit d. hid
der Renaissance, word v. 1464-1587 door Ma,jano en Bramante gebouwd on omsluit in
haar grootschen koepel 't 13 112 M. lange, 9 M.
breeds on 11 M. hooge „heilige huis", dat
volgens d. overlevering door d. H. Maria in
Nazareth bewoond is en door engelen uit
Nazareth naar Loretto gebracht werd. d. Casa .
Santa is uit ebbenhout en baksteen gebouwd
on v. binnen met marmer o vertrokken ; in d.
kostbaar versierde torenruimte bevindt zich
een rijk altaar on 't madonnabeeld met 't
uit cederhout gesneden en met goud en edelgesteenten bezet. d. Groote schatten, die d. kerk
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vroeger bezat, werden in 1798 door d. Franschen
geroofd; alleen 't Mariabeeld gaf Bonaparte
in 1800 terug. (Zie over Loretto: Martonelli,
„Teatro istorico della Santa Casa Nazarena
della Santa Virgine Maria", Rome 1732,2 dln).
Lorgion (EVERT JAN DIEST), een Nederl.
godgeleerde, geb. 30 Aug. 1812 to Lemmer en
overl. 11 Mei 1876 to Groningen, waar hij
sedert 1860 hoogl. was. Vroeger was hij predikant to Hallum, Stiens en Groningen. Hij
schreef o. a. d. volgende werken: „Geschiedenis v. d. invoering des Christendoms in d.
Nederlanden" (1842), „Geschiedenis v. d. kerkhervorming in Friesland" (1843), „d. Nederl.
Hervormde kerk in Friesland sedert hare
stichting tot 't jaar 1795" (1848), „Balthazar
Bekker in Amsterdam" (2 dln,1&51), „Geschiedenis v. 't Godsrijk naar d. Bijbel" (3 dln,
1851; met Dr. A. T. Reitsma en Dr. L. S. P.
Meyboom), „Levensschetsen v. invloedrijke
Christenen in Nederland tot a. d. vestiging,
der Hervorming" (1855), „Geschiedkundige
beschrijving der stad Groningen" (2 dln,
1852—'57), „Het Katholicisme v. Hugo de
Groot" (1857), „Beknopte geschiedenis der
Christelijke kerk" (1858), „Eon beeld van Melanchton" (1860), „Beknopte Geschiedenis der
Kerk hervorming" (1867), „Kerkgeschieden is
der Nederlanden" (1873), benevens een aantal
opstellen in „Waarheid en Liefde" e. a. tijdschriften.
Lori, een Maleische benaming voor papegaai; vanwaar misschien ons Torre. Ook is
't d. naam v. een halfaap op Ceylon, ter
grootte en v. d. kleur v. een eekhorentje.
L'Orient, een havenstad in 't Fransche
departement Morbihan, a. d. zuidkust v. Bretagne, a. d. mond v. 't riviertje d. Scorf en
a. d. baai v. s. Louis gelegen. d. Voortreffelijke reede deed d. Oost-Indische compagnie
aihier in 1664 een etablissement voor d.
handel oprichten, dat zich allengs uitbreidde
en nog geen eeuw later reeds een aanzienlijke stad geworden was, die 14 000 inw. telde.
Later werd zij door vestingwerken versterkt.
Tegenwoordig telt L'Orient ongeveer 44 000
inw., die hoofdzakelijk v. d. zeehandel in

graan, visch, meel, wijn, hout, olie enz. en v.
d. scheepvaart leven, doch ook gedeeltelijk in d.
daar aanwezige hoeden- en linnenfabrieken en
in d. zoutziederijen werkzaam zijn. d. Aanleg v.
d. plaats is schoon; ook is zij good gebouwd,
met breede straten en ruime pleinen. d. Stad
is omringd door fraaie wandelplaatsen, die
zich langs d. haven uitstrekken.

Lorimer

(FRANCIS JAMES),

een beroemd

Engelsch rechtsgeleerde, 4 Nov. 1818 to Aber-

dalgie bij Perth gob., studeerde to Edinburgh,
GenOve, Berlijn en Bonn. In 1862 werd hij als
hoogl. a. d. universiteit to Edinburgh verbonden en hij overl. aldaar in Febr.1890. Van zijn
werken noemen wij: „Political progress not
necessarily democratic" (1857), „Constitutionalism of the future" (1867), „Reasons for the
study of jurisprudence as a science" (1868),
„Institutes of law; principles of jurisprudence" (1880), „Institutes of law of nations"
(2 dln, 1884) on „Handbook of the law of
Scotland" (1885).
Lorinser (KARL IGNAZ), geb. 24 Juli 1786
to Niemes in 't Boheemsche Middengebergte,
studeerde to Praag en to Berlijn in d. geneeskunde, word in 1817 tot doctor bevorderd, zag
zich achtereenvolgens benoemd tot repetitor en
privaatdocent to Berlijn en tot lid der geneeskundige commissie to Stettin (1822), KOslin
(1824) on Oppeln (1825) on was v. 1841—'50 geheim Medicinalrath. RU overl. to Platschkau
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in Silezid, 2 Oct. 1853. HU schreef o. a. „Encyklopadie der Thierheilkunde" (1820), „Lehre ,
suchungen fiber die Rinderpest" (1831), „Die.
Pest des Orients" (1837) en „Zum Schutze der
Gesundheit auf Schulen" (1836).
Loris Melikoff (MICHAEL TARIELOWITSCEI
TAINOW, graaf), een Russisch generaal en
staatsman, geb. 1 Jan. 1826 to Tiflis , als zoon
v. een Amerikaanschen koopman v. adellijke
afkomst, ontving zijn opleiding a. d. adellijke
militaire school v. s. Petersburg. In 1847 word.
hij adjudant v. generaal Woronzow in Kau.
waar hij zich in d. oorlogen tegen d.
bergbewoners onderscheidde, en hij word in
1855 generaal-majoor gouverneur v. d. yen
overdo vesting Kars. Sedert 1863 generaalluitenant, sedert 1865 generaal-adjudant en

sedert 1875 generaal der cavalerie, werd hij
in 1876 tot bevelhebber v. 't in Armenia opgestelde Russische korps benoemd. Hiermee
overschreed LORIS MELIKOFF 24 Apr. 1877 d.
Turksche grenzen bij Alexandropol ; hij sloot
Kars in en drong snel tot in d. nabijheid v
Erzeroern door. Daar vond hij wel is waat
een tegenstander in Moekhtar-Pascha, die
hem drie duchtige nederlagen toebracht, maar
in d. slag a. d. Aladja-Dagh, die d. oorlog in .
Azle besliste, behaalde LORIS MELIKOFF 15 Oct.
d. overwinning on hij veroverde 18 Nov. Kars.
In 1878 in d. gravenstand verheven, word d,
dappere generaal Jan. 1879 tot gouverneur v.
't Wolgagebied aangesteld; hij beteugelde hier
d. pest en word in April v. dat jaar generaalgouverneur in. Charkow, om hier d. nihilistische samenzweringen to onderdrukken. Na
d. moordaanslag op keizer Alexander H v..
17 Febr. 1880 word bij a. 't hoofd gesteld v._
d. ontworpen uitvoerende commissie tot handhaving v. d. orde in d. staat; in doze betrekking oefende hij een bijna onbeperkte macht
uit, waarom hij 3 Mrt 1880 bijna 't offer was
geworden v. een aanslag der Nihilisten door
d. bekeerden jood Mlodetzki. LORIS MELIKOFF,

die 20 Aug. ook minister v. Binnenl. zaken
was geworden, ging zonder wreedheid tegen
d. Nihilisten to work en slaagde erin geheele
verbindingen v. hen to ontbinden; hij zocht d.
ontevredenen door verbetering der regeering
to winnen, riep vele engelukkigen uit Siberi6
terug, die wegens revolutionnaire bewegingert
derwaarts waren verbannen en verving d. minister v. Onderwijs, graaf Tolstoi, en d. alge-meen gehaten directeur v. d.aangelegenheden
der pers, Grigorjeff, door mannen v. moor vr(jzinnige beginselen. Toch kon hij d. vermoording v. Alexander II (13 Mrt 1881) niet ver-

hinderen on LORIS MELIKOFF nam 16 Mei 1881..
toen Alexander III, onder wien hij nog eerst
zijn betrekking behield, zich verzette tegen.
zijn raadgevingen om v. 't beginsel v. 't absolutisme of to wijken, zijn ontslag. HU overl.
22 Dec. 1888 to Nizza.
.Lor.kenboom of Larix (Pines Larix L. ofLarix europaea Dec.). Doze fraaie boom behoort
in d. bergstreken v. Zuid-Europa en ook in
Azio to huis. Bij ons to lande, waar hij %Teelvuldig wordt aangekweekt, komt hij ook hier
en daar verwilderd voor. d. Lorkenboom behoort in d. groep der Kegeldragenden of Naaldboomen (Coniferae) tot d. natudrl. fam. der Abietineae en in 't stelsel v. Linnaeus tot d.
2e orde der 21ste klasse (Monoecia Diandria).
Van andere, bij ons algemeen gekweekte„
Pinus-soorten is d. lorkenboom a. zijn bladeren.
on vruchten gemakkelijk to onderkennen;
eerstgenoemde zijn in grooten getale bundels-

gewijs op d. top v. kleine, niet tot ontwikke-

vondeLugkrahitn"(1823),„Uer-
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ling gekomen takjes geplaatst en eerst dan,
wanneer deze takjes zich later ontwikkelen,
kan men d. eigenlijke spiraalsgewijze plaatsing der bladeren erkennen; ook vallen, 'tgeen
bij onze andere Pinus-soorten niet 't geval is,
d. bladeren v. d. lorkenboom in 't najaar af;
hij behoort dus niet, zooals zijn geslachtgenooten, tot d. boomen, die door hun altijd
groene bladeren a. 't uitzicht onzer landschappen en plantsoenen zooveel leven bijzetten.
Hoewel hij daarom in dit opzicht bij zijn
verwanten moge achterstaan, voor geen hunner behoeft hij in sierlijkheid v. vormen onder
ate doen en boven vele munt hij uit door d.
fraaie kleur v. zijn groen. d. Vruchtkegels v.
41. lorkenboom zijn klein, opgericht, eirond of
langwerpig, stomp a. d. top en v. stompe
schubben voorzien.
d. Lorkenboom levert een uitmuntend werkhout en een fijne soort terpenttjn, die als
Venetiaansche of Lorken-terpentijn, (Terebinthina
veneta s. laricina) bekend is. Om deze pro-ducten mag d. lorkenboom inderdaad een
zeer belangrijke Europeesche boom genoemd
worden. Men kent er twee verscheidenheden
v., de roode en de witte, waarvan d. laatste
It meest wordt gekweekt, omdat zij zwaarder
dan d. eerste wordt. Met 't oog op d. snelheid v. wasdom en d. deugdzaantheid v. 't
hout wordt d. kweeking v. d. lorkenboom
gezegd voordeeliger te zijn dan die v. dennen,
-eiken en andere boomen met hard hout. Zie
-over d. lorkenboom : „Het Tijdschrift ter bevordering v. Nijverheid", 1858.
Lorkenzwam (Polyporus officinalis Fries,
.3. Boletus Laricis Jacq.), een om haar drastische werking weinig gebruikte zwamsoort,
die in d. geneeskunde als Agaricus albus hekend is; zij bezit een bitteren smack en riekt
naar versch meel. 't Lorkenzwam komt in
't Z. v. Europa op d. stammen v. d. Lorkenboom voor; zijn gedaante is zeer verschillend
-en dikwijls geheel en al onregelmatig; in jeugkligen toestand is 't lorkenzwam wit, later
geelachtig bruin v. kleur.
Van d. andere soorten v. 't geslacht Polyporus vermelden wij nog Polyporus igniarius
Fries (Boletus igniarius L.), weleer als Agaricus
quernus in d. apotheken bekend, en Polyporus
tomentarius Fries (Boletus igniarius Sowerby);
v. deze laatste, vooral op oude beuken voorkomende zwamsoort en wellicht ook v. andere
'soorten v. 'tzelfde geslacht wordt d. als een
,bloedstelpend middel in d. geneeskunde aan,gewende, gewone swam (d. Fungus s. Boletus
igniarius) bereid. d. Polyporus suaveolens Fr.
(Boletus suaveolens Pers.) komt op oude wilgenboomen voor en was vroeger, als Fungus Sall-cus, in d. apotheken bekend.

Lorm

(HIERONYMUS). Zie LANDESMANN

(HEINRICH).

L'Orme (DE). Zie Orme de 1'.
Lorrain (CLAUDE LE) is d. naam, onder welken CLAUDE GELEE. een der grootste landschapschilders, bijna uitsluitend bekend is. Deze
.geniale kunstenaar ward in 1600 gab. to Champagne in d. nabijheid v. Toul, waar hij zich
in zijn vroege jeugd zoo weinig ontwikkelde,
, dat hij, nauwelijks kunnende lezen en schrij ven,
langen tijd als pasteibakkersjongen werkzaam
was. Toen hij zijn ouders verloor en alien
steun ont beerde, begat hij zich n. Freiburg,
waar zijn ouders broader, JEAN GELEE, houtsnijder was; doze onderwees hem in d. beginselen der teekenkunst. Eenigen tijd later ward
hij door een v. zijn bloedverwanten meegenomen n. Italie; doch, zonderling genoeg, to
Rome zonder eenige bescherming of geld a.

LOR.
zijn lot overgelaten. In de ze ornstandigheden
kwam CLAUDE in dienst bij d. beroemden
landschapschilder Agostino Tassi, een leerling
v. Paul &II; — maar niet om verven to
wrijven, neon, om in d. keuken bezig to zijn.
Desniettemin vond hij gelegenheid, zich ook
in 't landschapsch ilderen meer on meer to
oefenen, en d. lust daartoe was reeds genoegzaam in hem wakker geworden, om hem d.
middelen to doen vind en eerst n. Napels to
reizen ten einde er d. natuur on d. werken
v. d. Duitschen landschapschilder Godfried
Vals to bestudeeren on zich vervolgens n.
Lombardije on Venetia to begeve,n, ten einde
zich vertrouwd to maken met 't schoone
koloriet der Lombardische on Venetiaansche
school.
Nadat hij zijn vaderland een kort bezoek
had gebracht, vestigde Claude zich in 1627
weer to Rome, waar ham door aanzienlijke
personen (waaronder d. pausen Urbanus VIII
Clemens IX on Alexander VII) een aantal
bestellingen warden gedaan. Zijn penseel was
toen reeds zoo gunstig bekend, dat onderscheidene schilders er hun belang in vonden
hun work op zijn naam to doen doorgaan.
CLAUDE had veal verdriet v. die bedriegerijen
on poogde die to keer to gaan door 't aanleggen v. een boek, waarin hij uitvoerige schetsen maakte v. al zijn schilderijen, om later
d. echtheid daarvan to kunnen bewijzen. Dit
boek, met 200 teekeningen, ging na zijn dood
v. hand tot hand over on wordt door verschill.
schrijvers vermeld. d. Beroemde Boydell gaf

d. geheele verzameling uit, onder d. titel
„Libor veritatis, or a Collection of two hundred Prints, after the original designs of
Claude le Lorrain, in the Collection of His
Grace the Duke of Devonshire, executed by
Richard Earlom, in the manner and taste
of the Drawings" (London 1777). Dit middel
verhinderde echter niet, dat 't kopieeren naar
zijn schilderijen gedurende zijn leven op zulk
een onbeschaamde wijs word voortgezet, dat
zelfs d. laster word verspreid, dat CLAUDE
zelf die kopieen deed vervaardigen om er winst
mode te behalen.
CLAUDE LE LORRAIN overl. in 1682 a. 'tpodagra.
In d. meeste kabinetten v. Europa vindt men
prachtige schilderijen v. zijn hand. Vier v.
zijn bests werken bevinden zich in d. galerijen
to Kassel en te Dresden. d. Voortreffelijkste
schilderij echter, die ook in des schilders
eigen oogen tot zijn be ate werken behoorde,
is een landschap, 't bosch der Villa Madama
voorstellende. Clemens XI was als verliefd
op deze schilderij, maar kon haar, ofschoon
hij haar met goud wilde beleggen, niet v. d.
kunstenaar koopen, die haar voor zijn eigen
studio bij zich behield. Even kostbaar is een
ander kunstwerk v. zijn hand, Ahasuerus on
Esther in een landschap voorstellende. In d.
beroemde verzameling Colonna vond men
vroeger 14 schilderijen v. dozen meester, onder
welke vooral een zeestrand, met Psyche e. a.
figuren gestoffeerd, beroemd was. Ook d.
Europa met d. stier on een gevecht op een
brug, welke hij voor Alexander VII schilderde,
behooren tot zijn beroemdste voortbrengselen.
Over 't algemeen stoffeerde CLAUDE vaak zijn
schilderijen met figuren uit d. mytholog,ie.
Zijn figuren komen echter niet in vergelijking
met 't landschap. CLAUDE LE LORRAIN had
slechts weinig leerlingen, onder welke Giovanni Domenico en Angeluceio, volgens sommigen ook H. Swaneveld on Courtois.
Nog een enkel woord zij hier bijgevoegd
omtrent d. eigenaardige manier on verdiensta
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d. beroemden schilder. Daar d. lucht en d.
verlichting meestal d. hoofdzaak zijn in zijn
landschappen, hangt alles af v. gelukkige
keus v. een zoos op- of ondergang. 13rj d.
opgang der zon schijnt d. geheele natuur met
een nieuw leven bezield; wanneer zij ondergaat, stemt alles tot kalme rust. In 't weergeven V. deze effecten was CLAUDE LE LORRAIN
onder d. oudere meesters d. eerste. Olschoon
hij d. aanleg moge hebben bezeten tut 't
weergeven v. alle soorten v. natuurschoon,
koos hij toch bijna uitsluitend bekoorlijke,
ruime partijen, waar zich 't oog in d. bedriegelijk geschilderde ruimte verloor. Hoe
saloon zijn landschappen overigens mogen
zijn, niet slechts door d. verrukkelijke harmonie v. 't koloriet, d. verdeeling v. 't licht,
't eigendommelijk karakter, dat hij a. elke
stof moist te geven, maar bovenal door d.
meesterlijke inachtneming der luchtperspectief, faalt toch bij wijlen in zijn schilderijen d. perspectief der lijnen. Wel is waar
zocht hij haar regels te ontduiken door d.
lijnen zijner gebou‘ven achter boompartijen
te verbergen, maar, wanneer hij zich er a.
waagde ze in haar geheel zichtbaar to maken,
verviel hij nu in deze dan in gene fout. Be.
houdens deze fouten verdient CLAUDE LE LORRAIN voorzeker ook nu nog d. room v. onover-troffen landschapschilder.
Lorrie is d. naam v. een klein voertnig,
dat door d. daarop staanee spoorweg-arbeiders
op d. rails met hef boomen en raderen voortbewogen wordt.
Lortzing (GUSTAV ALBERT), een Duitsch
opera-cornponist, gob. 23 Oct. 1803 te Berlijn,
en overl. aid. 21 Jan. 1851. Zijn eersto opera,
„Ali Pascha von Janini", werd in 1824 to
Keulen opgevoerd; later volgden als d. meest
bekende: „Czar rind Zimmermann" (1837).
„Hans Sachs" (1840), Per Wildschntz" (1842),
„Undine" (1844) en „Der Waffenschmied" (1846).
Ook componeerde hij eenige vocaal- en instrument aalwerken.
Los. Zia Lynx.
Loschhorn (ALBERT), een Duitsch pianist
-en cornponist, gob. 27 Juni 1819 to Berlijn,
werd in 18:51 benoemd tot leeraar a. 't koninki.
instituut your kerkmuziek to Berlijn en ontving in 1858 d. titel hoogi. Bij schreef verschill. zeer gezochte studien voor 't klavier,
sonates, kwartetton, salonstukken enz.
Loschner (JOSIAH WILHELM, vrtjheer v.),
.een beroemd Oostenrijksch geneeskundige, gob.
`7 Mei 1809 to Kaaden on overl. 19 Apr. 1888
to Walchau, bij Karlsbad. Hij was hoogl. a.
d. universiteit to Praag, waar hij een leerstoel
voor d. balneologie, alsmede een ziekenhuis
voor kinderen stichtte. Later werd hij lijfarts
v. d. Oostenrijkschen keizer. Van zijn geschrif-ten noemen we: „Beitrage zur Balneologie
aus den Kurorten Bohmens" (2 dln, 1882—'67)
en „Aus dem Franz-Joseph-Kinderspital in
Prag" (2 dln, 1860—'68).
_Lasser, een dorp on gemeente in d. Nederl.
prov. Overijsel, ruim 1 1/2 uur t. N.-0. v. Enschede, met 5100 inw. en levendige industrie.
Lot, d. zoon v. Haran (Gen. XI:27). Hij
ging met zijn oom Abraham uit Ur n. Kanaan
Os. 31), waar beiden bij elk. bleven, totdat
zij met onderling goedvinden v. elk. scheidden
5-10) en LOT, nadat zijn oom hem d.
keuze v. een woonplaats gelaten had, voor zich

41. vruchtbare vlakte der Jordaan verkoos
{vs. 11, 12). 't Overige zijner geschiedenis leest
men in Gen. XIX. Hij komt voor als iemand
-v. een hchtzinnig, baatzuchtig karakter.
Lot (bij d. Ouden Ottis), een der grootste
VI.
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zijrivieren v. d. Garonne in Z.-W.-Frankrijk,,
ontspringt op d. Cevennes in 't depart.Lozera
en valt na eon west-zuidwestelijken loop v.
omtrent 60 mijlen in d. Garonne. d. Lot is
over een lengte v. ruim 40 mijlen bevaarbaar
en neemt a. haar rechteroever d. Coulagnes,
d. FruyOre en d. Celle, a. haar linkeroever d.
Dourdou on d. Diego op. d. Voorn. steden,
die zij bespoelt, zijn Mende, Espalion Entraigues, Cahors on Villeneuve d'Agen.
Lot, een Zuid-Fransch depart., een deel v.
't voormalig graafsch. Quercy, in d. nude
prov. Guyenne, tuss. d. depart. Correze, Cantal, Aveiron, Tarn-et-Garonne en Dordogne
gelegen, omtrent 95 vk. mijlen groot en 271 500
inw. bevattende. d. Grond is golvende en hoog ;
vruchtbare vlakten, breeds en nauwe dalen
wisselen elk. voortdurend af. d. Hoogten zijn
deels kaal, doe's met wijnstokken bezet. d.
Voorn. rivieren zijn d. Lot, met d. Celle en.
Vert, in 't Z. en d. Dordogne in 't N. d.Voortbrengselen zijn graan (vooral tarwe en mais),
gevogelte, wild, visch, peul- en tuinvruchten,
waaronder kastanjes, pruimen en okkernoten
bijzonder uitmunten; verder wijn, hoot, steenkolen, mariner, albast, graniet, porselein, kalk,
minerals wateren enz. d. Inw. zijn vlijtige
landbouwers, zoodat dit depart. een der rijkste
in koren v. geheel Frankrijk is. d. Veeteelt
en schapenfokkerij, alsmede d. zijdeteelt zijn
aanzienlijk. d. Fabrieken leveren ijzerwerk,
laken, wollen stoffen, linnen, papier, leer on
olie. d. Uitvoer bestaat in koren, tarwe, wijn,
rneel, hennep, gedroogde pruimen, olie, yen
on linnen. d. Arrondissementen zijn Cahors,
Gourdon en Figeac; d. hoofdstad is Cahors.
Lot et Garonne, een depart. in ZuidFrankrijk, samengesteld nit gedeelten der
oude prov. Guyenne en Gascogne, nl. uit d.
landschappen Agenois en Bazadois, Condomois on Lemagne, beslaat 96 7, . vk. mijlen on
wordt verdeeld in d. arrondissementen Agen,
Marmande, Villeneuve en Nerac. d. Bevolking
telt 307 400 zielen. d. Bodem is heuvelachtig;
in 't N. heeft men d. uitloopers v. 't gebergte
v. Auvergne. in 't Z. d. uiterste voorgebergten v. d. Pyrene6n; 't land wordt doorsneden
in noordwestel. richting door d. Garonne, die
hier rechts d. Lot on links d. Gers on d. Baise
opneemt. In d. dalen en langs d. rivieroevers
is d. bodern vruchtbaar, doch in 't Z -W. treft
men uitgestrekte onvruchtbare, zandige vlakten en groote moerassen aan. Ondertusschen
wordt er in 't algerneen meer koren geteeld
dan d. bevolking verbruikt; bovendien verbouwt men er hennep en worden or veel
vruchten, voorn. pruirnen, veel wijn, tabak,
anijszaad en koriander gewonnen. Ook leveren
d. bosschen veel kurk on kastanjes; d. bodern
Levert ijzer, kalkspaath, gips, mergel on pottebakkers-leem. d. Veeteelt is or v. weinig
belang. d. Fabrieken leveren wollen en katoenen stoffen, aardewerk, glas, leder, handschoenen, tapijten, zeildoek, papier, kurken on
brandewijn. d. Hoofdstad v. 't depart. is Agen.
Loterijen.
d. Loterijen zijn zeer lang
bekend geweest. Reeds bij d. Romeinen was
d. gewoonte in zwang, dat na eon feestmaa
d. gastheer zijn gasten, bij wijze v. loterii,
beeldjes, vazen, koppen en dergelijke kleinigheden list trekken. Itali6 bleef ook in latere
tijden 't vaderland der loterijen. In Frankrijk:
werden d. loterijen dikwijls als middel gobezigd tot oprichting v. kerken en gestichten.
Zoo zijn bijv. to Parijs d. kerken v. Saint
Sulpice, v. Saint Philippe du Roule en v. Sevres
en ten deele ook 't Pantheon nit d. opbrengst
v. loterijen gebouwd. In Engeland gaf in 169t
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't parlement machtiging tot een loterij v.
1 200 000 p. at. ten einde tegemoet to komen
in d. kosten v. d. oorlog, toen door Willem III
tegen Frankrijk gevoerd. Doze loterij was
•binnen d. zes maanden afgeloopen. Te London
had d. eerste loterij in 1569 plaats ten behoove
J.
't onderhoud der zeehavens. d. Staatsloterijen, gelijk bijv. in Nederland, behooren
onder d. middelen tot dekking der staatsbehoeften. Van elken pros of elks premie, die
uitbetaald wordt, heft bij ons d. staat 15 pct.
Men onderscheidt d. loterijen in klassenloterifen en getallen-loterijen. Bij d. klassenlotertjen (d. Nederlandsche staatsloter0 behoort daartoe) wordt een bepaald aantal loten
vastgesteld, onder welke prijzen on premien v.
onderscheiden grootte en 't overschot nieten
zijn. d. Klassen trekken op bepaalde tijden;
(1. prijs der loten is vast. d. Getallen-loterijen,
ook wel genaamd lotto of lotto di Genua, zijn
:11dus ingericht, dat v. 90 getallen telkens
slechts 5 getrokken worden en a. d. spelers
(1. vrijheid wordt gelaten op een, twee, drie
vier of vijf getallen geld to zetten. Naar 't
getal der bezette nommers stijgt d. grootte
v. d. inzet; een enkel getal, dat uitkomt,ontvangt daarvoor ook minder winst, dan wanneer men twee, drie, vier of vijf nommers
geraden heeft. Men spreekt dan v. ambe, terne
quaterne on quinterne. Wanneer men bijv. drie
getallen bezet, mag men ook d. daarin bevatte
drie amben en drie enkele trekkingen nog
afzonderlijk bezetten, zoodat, wanneer slechts
twee getallen of een getal uitkomt, d. daarop
vallende winst kan gevorderd worden. d.
Winst bestaat in een zeker veelvoud v. d.
inzet. d. Italianen, vooral d. inwoners v. Rome
on Napels, zijn hartstochtelijke spelers. 't Voordeel v. d. houder der loterij bestaat hierin, dat
men d. winst lager stelt dan zij volgens d. waarschijnlijkheidsrekening, bij d. geringe kans om
te winnen, zijn moet. Een ambe bijv. zou eigenltjk moeten betaald worden met 400'1 2 maal d.
inzet, doch werd in Beieren slechts met 270 on
in Oostenrijk met 240 maal d. inzet betaald. Bij
d. qua'erne staat d. waarschtjnlijkheid als 1 tot
511 038; zij werd in Beieren betaald met 64 500
maal en in Oostenrijk met 60 000 maal d. inset.
Gewoonlijk hebben bij deze lotto's d. ondernemers 'I3 en d. spelers 5/3 der winsten.
Loterijen v. geld zijn in 't belang der openbare
zedelijkheid of te keuren, omdat zij d. behoeftigen veelal verleiden hun spaarpenningen
daarin to verspelen. Voor d. staatskas zijn d.
loterijen meestal rijke bronnen v. inkomsten.
Lotharingen
(Fransch Lorraine), een
landschap, gelegen toss. d. Ardennen, 't Argonnen- en 't Vogezenwoud; 't was eertijds
een Duitsch hertogdom, doch vormt tegenwoordig een deel v. 't Duitsche Rijksland
Elzas-Lotharingen (zie Elzas),
't overige
gedeelte ingenomen wordt door d. Fransche
departementen Meurthe et Moselle, Meuse en
Vosges. 't Gebied, dat thans tot 't Duitsche
Rijksland behoort, heeft een oppervlakte v.
ruim 113 vk. mijlen, met een bevolking v.
omstr. 590 000 inw., en wordt grootendeels ingenomen door 't plateau v. Lotharingen. d.
Wateren v. Lotharingen behooren tot 't
iitroomgebied v. d. Rijn on vloeien deze rivier
too door d. Moezel en d. Saar. d. Bergbouw,
the bovenal in 't N.-W. gedeelte des lands
gedreven wordt, levert ijzererts; steenkolen
vindt men in 't gebied v. d. Saar. Belang•ijk is d. verbouw v. suikerbieten, hop en
tabak; d. heuvelen zijn rijk a. bosschen en

weiden.
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of Lotharii regnum, is afkomstig v. Lotharius
II, d. zoon v. Lotharius I, die bij d. verdeeling
in 855 v. 't Karolingisch rijk 't land tugsRijn, Maas, SaOne en Schelde kreeg, dat echter bij d. dood v. eerstgenoemden vorst tuss._
Lodewijk d. Duitscher en Karel d. Kale ver-deeld werd. Nadat Lotharingen langen tiid eon_
twistappel tuss. Frankrijk en Duitschlanct
was geweest, werd 't onder Hendrik I voor
't grootste deel een Duitsch hertogdom.
953 schonk keizer Otto I 't a. sun brooder,.
aartsbisschop Bruno v. Keulen en in 959 verdeelde d. keizer 't land in 2 hertogdommen:
Opper-Lotharingen of Mosellanie ('t land langsd. Moose!) on Neder-Lotharingen of Ripuarie
('t land langs d. Maas). Laatstgenoemd deet
kwam a. verschill. vorstenhuizen en verloor zOn oorspronkelijken naam. Sedert Hendrik L
(1186-1235) noemden zijn beheerschers zich
hertogen v. Brabant; in 1428 kwam NederLotharingen a. Bourgondie. In Opper-Lotharingen stierven d. nakomelingen v. d. door Bruno ,
v.KeulnagstdhroFeikut,.
waarop 't land met NederLotharingen vereenigd werd. In 1048 beleende keizer Hendrik
III graaf Gerhard v. Elzas met Opper-Lotharingen, dat, sedert d. hertogen v. Neder-Lotharingen d. naam hertogen v. Brabant hadden aangenomen, 't hertogdom Lotharingen:
werd genaamd. Na 't uitsterven v. 't huis der graven v. Elzas kwam Lotharingen a. 't huis.
Anjou en na d. dood v. d. laatsten afstammeling uit dit geslacht a. graaf Renatus v. Vau
demont, die d. stamvador werd v. een nieuw
geslacht v. hertogen v. Lotharingen. Tijdens.
d. minderiarigheid v. hertog Karel II maakte
Hendrik II v. Frankrijk zich (1552) v. d. bisdommen Metz, Toul en Verdun meester; tijdens d.
regeering v. Karel III (1625—'75) werd geheel
Lotharingen herhaaldel ilk door Frankrijk be-

zet, dat 't eerst in 1697 bij d. vrede v. Rijswijk weder ontruimde. In 1735 werd Lotharingen
door Hertog Frans IV tegen Toscane a. Stanislaus, gewezen koning v. Polen, afgestaan, pa_
wiens dood 't a. Frankrijk kwam. Bij d. vrede
v. Frankfort in 1871 moest Frankrijk 't tegenwoordige Rijksland en Metz weer a. Duitschland afstaan.
Lotharius. Er zijn twee Duitsche keizerg
v. dozen naam geweest. LOTHARIUS I, gob. in
795, was een zoon v. Lodewijk d. Vrome en
werd in 840 keizer. Kort vOOr zijn dood verdeelde hij zijn rijk onder zijn zonen Lodewijk
die Italic, Lotharius II, die Lotharingen, en
Karel, die Bourgondie en Provence verkreeg.
Hij over!. in een klooster 28 Sept. 855.
Lotharius II, bijgenaamd d. Sakser, leefde
in 't begin der 12e eeuw ; hij werd keizer in
1125 on over!. op reis uit Italie n. Duitschland in 't gehucht Breduwanvilla nabij Trento.
3 Dec. 1137. Zie over hem: Jaffe, „Geschichte
des Deutschen Reichs unter Lotharius dem
Sachsen" (1843).
Lotharius, koning v. Frankrijk, was eon
soon v. Lodewijk IV on werd in 941 gob. Hij
word reeds als elfjarig kind gekroond, voerde
langdurige oorlogen, zoowel tegen d. Noormannen als tegen d. keizer, en over!. to
Rheitns, 2 Mrt 986.
Lotharius, vorst v. Lotharingen, zoon v.
keizer Lotharius I, kreeg bij d. deeling der
bezittingen v. zijn vader (zie Lotharingen)
AustrasiO, dat sedert naar hem d. naam
Lotharingen droeg. Zijn leven bestond grootendeels in twisten met d. paus en d. aartsbisschoppen v. Keulen en Trier over zijn scheiding
v. zijn gemalin Theutberga. Hij over!.
Piacenza, 7 Aug. 869.
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Lothian is d. naam v. een door zijn vruchtbaarheid beroemd gedeelte v. Schotland, tuss.
't Pentland-gebergte (t. Z.) en d. Firth of Forth.
(t. N.). 't Wordt in drie graafschappen verdeeld, Oost-Lothian of Haddington, MiddenLothian of Edinburgh en West-Lothian of Linlithgow.
Loti (PIERRE), Zie Viaud.
Lotichius (PETRUS), geb. in 1501, overl.
23 Juni 1567, was abt in 't klooster te Schliichtern in Keur-Hessen. Hij voerde d. kerkhervorming in zijn klooster in.
(PETRUS), ter onderscheiding
Lotichius
SECUNDUS bijgenaamd, neef v. d. vorige, geb.
te Schlilchtern 2 Nov. 1528, studeerde te Marburg in d. geneeskunde en daarna to Wittenberg in d. wijsbegeerte, oude talon, welsprekendheid en dichtkunst. Na eenigen ttid
bij d. troepen v. 't Smalkaldisch verbond to
hebben gediend, deed hij als gouverneur v.
eenige aanzienlijke jonge lieden een reis door
Frankrijk en Italie. Te Padua werd hij doctor
en na zijn terugkomst to Heidelberg hoogl.
der geneeskunde. Hij overl. 7 Nov. 1557, naar
men zegt, a. d. gevolgen v. 't bij vergissing
innemen v. een lieldedrank, dien zijn huiswaardin te Bologna voor zijn contubernaal
had bestemd. LOTICHEUS is bekend als een der
voortreffelekste Lattinsche dichters v. later
tijd. d. Eerste, door hem zelf bezorgde uitgave
v. zijn „Poemata" (Pavia 1551) is zeer zeldzaam; latere zijn die v. Burman (A mst. 1754,
2 dln) en Kresehmar (Dresden 1773). — Men
zie over LOTICHIIIS: Hags, „Vita Lotichii" (Leipzig 1603).
Lotichius (JOHANNES PETRUS), neef v. d.
voorg., geb. to Nauheim in Keur-Hessen, 8 Mrt
1598, overl. to Frankfort a. M. in 1669, was
mode geneesheer on Latijnsch dichter v. grooten naam. Zijn gedichten zijn onder d. titels
„Vade mecum sive epigrammatum novorum
centuriae duae" (1625) en „Poemata" (1640)
uitgegeven. Ook schreef hij eon „Bibliotheca
poetarum" (1625, 4 dln).
Lotophagen, d. i. Lotus-eters. Aldus noemden d. Ouden d. inwoners v. een klein eiland
in een der beide golven, die onder d. naam
Syrt of Sydra (nabij 't tegenwoordige Tripoli)
bekend staan. Thans heeft dat eilandje d.
naam Djirbi. Volgens d. Ouden werd 't bewoond door mensalien wier eenig of althans
voorn. voedsel bestond in d. zoete vrucht v. d.
lotusboom (zie Lotus). Homerus vernieldt, dat
daze vrucht zoozeer a. Ulysses en zijn tochtgenooten behaagde, dat zij er hun vaderland
voor vergaten („Odyss." IX, 91, sqq.). d. Arabieren vereeren nog tegen woordig doze vrucht
en verhalen, dat zij in 't paradijs op gouden
schotels door schoone houri's a. d gelukzaligen wordt toegediend.
Lotti (ANTONIO), een Italiaansch componist,
geb. in 1665 te Venetia on overl. aldaar in
1740 als organist en kapelmeester v. d. San
llarcokerk. Men heeft v. hem een 20-tal opera's,
oratoria en andere muziekstukken, die alle
zeer gezocht zijn.
Lotto, Zie Loterijen.
Lotto (LoRENzo), een Italiaansch schilder,
lieeft tuss. 1513 en 1554 geleefd. Omtrent d.
plaats zijner geboorte heerscht veel verschil
v. gevoelen. 't Waarschijnlijkst is, dat to
Venetia is geb., langen tijd to Bergamo en to
Trevigi heeit gewoond on te Loretto is overl.
Ook west men niet juist wie zijn meester is
geweest; sommigen zeggen Bellini, anderen
Palma Vecchio; weer anderen noemen Leonardo da Vinci. Ofschoon LOTTO waarschijnlijk d.'grooten Milaneeschen meester wel zal
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gekend hebben, schijnt uit zijn werken meer
d. invloed der Venetiaansche school to spreken. HU is krachtig v. kleur on minder hard in
penseelbehandeling dan Giorgione, maar rustiger on reiner in zijn voorstellingen. Lanzi

roemt hem vooral om d. oorspronkeltjkheid,
nieuwheid en bekoorlijkheid v. zijn composities. Volgens dezen schrijver was LOTTO een
v. d. eerste lichten der kunst, wiens grootere
werken men to Bergamo moot gezien hebben
om zijn genie op d. rechten prijs to schatten.
Ook in enkele galerijen v. Europa treft men
zijn work aan, zooals in d. Pinakotheek to
Milnchen een lierelijke voorstelling v. 't huwelijk der H. Catharina en in 't museum to
Berlijn eenige merkwaardige voorbeelden v.
d. verschillende richtingen des kunstenaars.
Een daarvan stelt 't alscheid v. Christus on
zijn moeder voor in d. trant der Milaneesche
school, met 't jaartal 1521, een ander d. beide
heiligen s. Sebastiaan en s. Christophorus,
geheel in d. manier der Venetianen, .evenals
zijn portret met dat v. zijn vrouw en twee
kinderon op een doek, dat in een Engelsche
verzameling berust. Gegraveerd is er weinig
naar dezen kunstenaar. d. Buitengewoon
fraaie voorstelling v. d. geboorte des Heilands. voor Thomas v. Empoli geschilderd,
vindt men in 't work „Variarum imaginum a
celeberrimis artificibus pictarum caelaturae
elegantissirnis tabulis repraesentatae". Hij zelf
moot een Madonna met eenige engelen geetst
hebben. 't Plaatje is hoogst zeldzaam.
Lotto (rsinoa), een beroemd violist, geb. 22
Dec. 1840 to Warschau, ontving zijn opleiding
a. 't conservatoire to Pares, meer in 't bijzonder v. Massart (voor viool) en v. Reber (voor
compositie). Na, verschill. concertreizen door
Europa gemaakt to hebben, werd hij in 1862
tot solo-violist in 't hof-orkest to Weimar
benoemd, welke betrekking eij in 1872 verwisselde met die v. hoogl. voor 't vioolspel
a. 't conservatoire to Straatsburg. Er bestaan
eenige zeer schoone solostukken voor zijn
instrument v. hem.
Lotus of Lotos. Doze naam, waarvan d.
oorsprong tot d. vroegste historische tijden
opklimt, word door d. Ouden a. verschill.
planten gegeven, die met 't heden ten dage
in d. plantkunde aangenomen geslaeht lotus
niet d. minste verwantschap hebben.
Verschill. soorten v. Waterrozen of Nymphaea's, met name d. in d. Ntjl overvloedig
voorkomende Nymphaea Lotus L. on N. coerulea Savign., waren bij d. oude Egyptenaren
onder d. benaming lotus bekend. Zij waren
bij dat yolk hoog in aanzien on spelen in d.
geschiedenis en godsdienst v. 't oude Egypte
een zeer voorname rol: menigvuldig komen
afbeeldingen dozer planten op Egyptische
monumenten voor. Zij waren a. Isis en Osiris
toegewijd en een zinnebeeld v. vruchtbaarheid on overvloed. Men geloofde, dat er,
naarmate d. hoeveelheid der lotusplanten
ten tijde der overstroomingen v. d.
grooter was, meer vruchtbaarheid v. d. grond
en een beter oogst to wachten zou zijn. Geen
wonder. dat in een land als Egypte, waar v.
d. overstroomingen der rivier d. tijdelijke welvaart der bewoners voor een goad deel afhankeltik was, d. prachtige en naar 't yolksgeloof machtige rozen v. d. vloed geeerd en
gevierd werden.
Nymphaea Lotus L. heeft schildvormige,
rondo, uitgeschulpt-getande, v. onderen behaarde, a. d. voet in tweeen verdeelde bladeren
en witte of Licht-rozeroode, groote, schoone
bloemen. d. Dikke, vleezige wortels on d

LOT.

164

kleine zaden worden gegeten. Nymphaea coorulea Savign. heeft blauwe bloemen on komt
in eigenschappen grootendeels met d. voorgaande soort overeen.
't Geslacht Nymphaea, waartoe d. welbe•
kende witte Plompen of Waterrozen (Nymphaea
alba L.) onzer zoete waterers behooren, maakt
d. type v. d. natuurl. fam. der Nymphaeaceae
uit en vindt in 't stelsel v. Linnaeus zijn
plaats in d. le orde der 13e klasse (Polyandria
ifonojynia).
Tot een na verwante natuurlijke familie,
die der Nelumbiae, behoort d. Indische lotus
(Nelumbium speciosum W. s. Nymphaea Nelumbo
L.), een in verschill. tropische en subtropische
streken v. Azi8 zeer algemeen voorkomende
waterplant. d. Dikke, vleezige wortel heeft
een witte kleur; d. bijna ronde bladeren zijn
schildvormig en 1 tot 2 voet breed en stoker'
met hun 4 tot 5 voet lange stolen gedeelteltjk
boven d. oppervl. v. 't water uit; d. groote,
meestal.prachtig rooskleurige, soms ook anders
gekleurde bloemen hebben een aangenamen
geur; d. vruchten zijn omgekeerd-kegelvormig
en bevatten een aantal eironde zaden, die
eetbaar zijn en onder d. naam Egyptische
boonen vroeger ook in d. geneeskunde worden
gebruikt. Haar zeer algemeene verspreiding
in Indio en haar buitengewone pracht hebben
ten gevolge, dat ook d. Indische, evenals d.
Egyptische lotus, een voorwerp v. godsdienstige
vereering is; zij speelt in d. godsdienstleer
der Boeddhisten een zeer belangrijke rol.
d. Lotus, waarvan Homerus in zijn ,,Odys
sea" gewaagt, behoort tot e'en geheel andere
plantengroep dan d. Eyyptische en Indische
lotus. Men meent nl., dat d. zoogenaamde
Homerische of Lybische lotus, d. Zizyphus lotus
Lam. of Rhamnus lotus L., een in Noord-

Afrika inheemsche plant is, die tot d. natuurl.
fam. der Wegedoornachtigen (Rhamneae) en in
stelsel v. Linnaeus tot d. le orde der 5e
klasse (Pentandria Monogynia) behoort. 't Is
eon doornige struik, die 1 1/2 M. hoog wordt
en saprijke, ronde, v. buiten vleezige, inwendig v. een harde kern voorziene, bij rijpheid
roodachtige vruchten bezit, welke d. grootte
T. kleine pruimen hebben; daze vruchten
moeten zeer aangenaam v. smaak zijn en eon
geliefkoosde spijs uitmaken voor d. bewoners
der streken, waar d. Zizyphus Lotus wordt
aangetroffen. Om 't gebruik, dat zij v. d.
vruchten v. d. lotusstruik maakten, noemde
Homerus d. bewoners der streek v. Afrika,
waar Ulysses op zijn tocht landde, Lotophagen
of Lotus-eters. (Zie „'t Album der Natuur"
1852, waar in een opstel „ Waterlelii!n" over
lotus wordt gesproken).
In d. kustlanden v. Noord-Afrika en in d.
a. d. never der Middell. zee gelegen streken
v. .Europa wordt een boom gevonden, die
onder d. benarning Italiaansche dadelpraiin en
bij d. plantkundigen als Diospyros Lotus L.
bekend is. Doze boom behoort tot d. natuurl.
fam. der Ebenaceae on in 't stelsel v. Linnaeus
tot d. orde Dioecia der 23e klasse (Polyqamia).
Daar hij, evenals Zizyphus Lotus, in d. noordelijke kustlanden v. Afrika wordt aangetroffen en, evengoed als doze, eetbare, bij
rijpheid zoete vruchten bezit, ligt d. vraag
voor d. hand (ook met 't oog op d. snortnaam Diospyros Lotus), of 't misschien nog niet
zoo geheel zeker is, dat Zizyphus Lotus voor
d. _Elomerische lotus moat warden gehouden, en
of d. Italiaansche dadelpruim daarvoor niet ,
met evenveel recht mag in aanmorking komen?
Zie voorts 't art. Rolklaver.
Lotzo (JOHANNES ANTONIE), geb. to Amter-
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dam in 1770, studeerde to Leiden en was
eenige jaren predikant to Maartensdijk. Later
werd hij hoogl. in d. godgeleerdheid to Franeker en hij bleef dit tot d. opherting der Fries che
hoogeschool. In 1816 werd htj hoogl. a. 't
athenaeum to Harder wijk en hij genoot na d.
ophelling v. die inrichting een rust, die hij
vroeger in zijn veelvuldige twisten met ambtgenouten en andere geleerden zelden of niet
gevonden had. Hij over'. 15 Dec. 1832. Zijn
voorn. geschriften zijn: „Proeve v. betoog, dat

er goon mythen in d.Bijbel gevonden warden"
(1812); „Verhandeling over Apollonius v.
Tyane" (met Mr. H. W. Tydeman, 1809);
eenige verhandelingen in d. werken v. 't
Haagsche genootschap tot verdediging Y. d.
Christelijken godsdienst (1793, 1801, 1802, 1801,
1820); „Laudatio E. J. Grevii" (1815); „Oordeelkundige inleiding tot d. Schriften des N. V.",
2 stukken (1816 ► ; „Monogrammata theologiae
theoreticae" (1817); „d. Brief a. d. Hebre6n"
(1817) en eindelijk kort voor zijn dood d. „Prolegomena" v. Wetstein's N. T. (1831), een
begin v. een .voorgenomen niouwe uitgave v.
't geheele work.
Lotze (RUDOLF HERMANN), eon Duitsch wijsgoer, geb. 21 Mei 1817 to Bautzen en over!.
1 Juli 1881 to Berlijn. Hij was sedert 1842 hoogl.
in d. wijsbegeerte a. d. hoogeschool te Leipzig,
sedert 1814 to Gottingen en sedert 1880 to Berlijn. Van zijn geschriften noernen wij „Metaphysik" (1841), „Allgemeine Pathologie and
Therapie als mechanische Naturwissenschaften" (1812), „Logik" (1843), ,Ueber den Begriff
der SchOnheit" (1815), „Allgemeine Physiologic
des korperlichen Lebens' (1851), „Mikrokosmus" (3 din, 1836—'64), „Geschichte der Aesthetik in Deutschland" (1868) on „System der
Philosophie" (2 din, 1871—'79, 2e dr. 1880). Zie
E. von Hartmann, „Lotzes Philosophie" (1888).
Loudon (JOHN CLAUDIUS), eon Engelsch
plantkundige, 8 April 1783 to Cambuslang in
Lanarkshire geb. In 1812 ondertrun hij een
reis naar Polon on Rusland ; v triclaar naar
Enpeland teruggekeerci, legde hij zich met
hart en ziel op d. plantkunde toe en droeg hij
door zijn talrijke geschriften niet weinig b0,
om d. scientia amabilis onder d. verschill.
klassen der maatschappij in zijn vaderland
meer bekend to maken. Geldelijke onaangenaamheden en een smarlelijke ziekte vergalden LOUDON'S laatste levensjaren. Hij over!.
14 Dec. 1813 te Bayswater.
Van zijn werken vermelden wij : An Encyclopaedia of gardening" etc. (London 1822); v.
dit geschrift bestaa.n onderscheiclene uitgaven
on ook rneer dan een vertaling; „The Gardeners Magazine" (1826-1843); An Encyclopaedia
of plants" etc (1820); „Hortus britannicus" etc.
(1830); „Arboretum et fruticetum brittannicum" etc. (1838); An Encyclopaedia of trees
and shrubs" etc. (1842); The Derby Arboretum" (1840). Na LOUDON'S dood kwam nog uit
een met zijn portret voorzien geschrift, getiteld „Self-instruction for young gardeners,
foresters" etc. Lindley noemde naar LOUDON
een plantengesl., dat tot d. natuurl. lam. der
Halorageae behoort.
Omtrent LOUDON'S Leven zie men 't pqsgenoemde work „Self-instruction" etc. LOUDON'S
echtgenoote, rnistriss J. W. L., wiidde zich na
haar huwelijk in 1830, evenzeer als haar man,
a. d. studio der plantkunde; zii gaf onderscheidene botanische geschriften uit, die
hoofdzakelijk voor 't vrouwelijk publiek bestemd waren en grooten aftrel< vonden. Wij
noemen hiervan; „Instruw on n Lardening for
Ladies" (London, 1840); he Ladies Flower-
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garden", eon werk, dat zoowel door zijn doelmatige rangschikking als door zijn fraaie
of beeldingen uitmunt; The first book of botany" (1841); „Tales about plants" (1846);
„British wild flowers" (1846).
Loudun (ErrG.LNE), een Fransch schrijver,
eigenl. BALLEYGUIER geheeten en geb. 8 Juli
1818 te Loudun, in 't depart. Vienne. Hij was
eerst journalist, daarna secretaris v. d. minister Fallouts en voorts hoofdambtenaar bij d.
spoorwegen, welke betrekking hij echter in
1872 verloor wegens een Bonapartistische
brochure, door hem in 't licht gegeven. Hij
schreef o. a. „Les trois races. ou les Allemands,
les Anglais et les Francais" (1852), „Les Ores
de l'Eglise" (1861), „La bretagne, paysages et
recits" (1870), „Journal d'un Parisien pendant
la revolution de Septembre de la Commune"
(2 dln, 1872—'73), „Les precurseurs de la revolution" (1875), „Le mal et le bien" (1 dln,
1876—'80), „Les decouvertes de la science sans
Dieu" (1S84), „Vitali° moderne" (1886) en „Journal de dui ans; souvenirs d'un imperialists"
(2 dln, 1885—'86). Laatstgenoeind werk schreef
hij onder 't pseudoniem Fidus.
Loueche, Zie Leuk.
Lough is d. Iorsche benaming voor meer
of zeeboezem.
Loughborough, een stad in 't Engelsche
graafsch. Leicester, a. d. Soar, 2 1 /2 mijl beneden d. stad Leicester, is gelegen a. d. spoorweg Leicester-Sheffield en heeft aanzienitjke
kousenfabrieken, kantklopperijen, katoenweverijen en klokkengieterijen; zij telt 18 200 inw.
Louis (Saint), d. belangrijkste en grootste
stad in d. Amerikaanschen staat Mississippi,
a. d. rechter oever v. d. Mississippi-rivier en
a. talrijke spoorwegen, die bier oijeenkomen,
gelegen. Over d. Mississippi voert een reusachtige brug met drie stalen bogen, die zoowel voor voetgangers en rijtuigen als voor
spoortreinen dient. s. Louis is een regelmatig
en grootsch gebouwde stad, die circa 200
kerken telt. Van d. ander° gebouwen noemen
we 't stadhuis, 't gerechtshof, 't arsenaal, 't
stedelijk hospitaal, 't marine-hospitaal, 't postkantoor, Four Courts, 't Lindell-Hotel, 't krankzinnigengesticht en d. Handelskamer. Ook
't amphitheater in 't Fair Grounds Park voor
25 000 toeschouwers en d. jodensynagoge zijn
vermeldenswaardig. d. Stad heeft vele plantsoenen, een botanischen en een zoologischen
tuin, een reusachtige waterleiding en talrijke
straatspoorvvegen. Van d. inrichtingen v. onderwijs noemen we: d. universiteit met een medisch college, onder d. leiding v. Jezuieten, een
clinische school met bibliotheek, d. Washington-universiteit met een kabinet v. naturaMn,
een polytechnische en een juridische school,
een sterrenwacht en bibliotheek, een Duitsch
Oud-Luthersch priesterseminarie, een college
v. Christelijke Broeders, 't s. Patrick College, 't
Missouri Medical College, d. Western Academy
of Sciences met een museum, d. Mercantile
Library Association, d. Public School Library
en d. Law Library. Er verschijnen meer dan
50 couranten en tijdschriften. Men vindt er
voorts vele liefdadigheidsinstellingen, als
zieken- en weeshuizen, convents, een krankzinnigen- en een blindengesticht, een verbeteringsgesticht en een toevluchtsoord. d.
Ligging der stad in 't midden v. 't Mississippi bekken, welks rijkdom a. graan, steenkolen, ijzer, lood enz. verbazend groot is, en
a. d. grens v. d. westelijke en oostelijke staten
der Unie, wier spoorwegnetten hier samenkomen, deed d. stad steeds in ontwikkeling

toenemen. In 1822 met 4800 Mw. tot stad ver-
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heven, telde s. Louis in 1840 16 470 inw., in

1850 77 800 inw., in 1860 160 775 inw. in 1870
310 864 inw., in 1880 350 620 inw., en in 1890
450 000 inw. d. Meeste inw. zijn Bath. d. In-

dustrie, met name die v. ijzer, lood, suiker,
tabak, meel, bier, leer, katoen en wol, hield
in 1880 41 825 arbeiders in 2924 fabrieken bezig
en vervaardigde producten tot een waarde v.
114 mill. dollar. Aan gene zijde v. d. Mississippi ligt d. voorstad East Saint Louis met een
der grootste veemarkten der wereld. — SaintLouis werd in 1764 door d. Franschen gesticht,
in 1768 kwam 't aan Spanje, in 1780 weer a.
Frankrijk en in 1803 a. d. Vereen. Staten.
meer algerneen geLouis-D'argent,
noemd Escu-blanc, was een zilveren Fransche
count, geslagen onder Lodewijk XIV, XV en
XVI. Deze deed 60 sols; d. onderdeelen waren
v. 30, 15 en 5 sole. Men sloeg ze korten tijd,
nadat men met d. Louis-d'or begonnen was.
Zij hadden een gehalte v. 11 penningen en
wogen 21 penningen en 8 greinen. Nimmer

had Frankrijk vOOr deze munt zulke groote
stukken geslagen. 't Slaan der Ascus-blancs
stond onder d. regeering v. Lodewijk XIV
eenigen tijd stil, toen men d. Lys d'argent
vervaardigde, doch spoedig kwam men tot
deze terug en men sloeg ze vervolgens tot
a. 't einde der regeering v. Lodewijk XVI.
Louis-D'or, een gouden Fransche munt,
't eerst geslagen gedurende d. regeering v.
Lodewijk XI1I in 1640. d. Louis-d'or was v.
22 karaat en dus v. een karaat minder dan
d. Ecu-d'or. d. Munt was aanvankelijk 10 livres

waard. Men vervaardigde ook halve, dubbele,
vierdubbele en stukken v. 10 louis. d. Twee
laatste waren echter slechts gelegenheidsmunten en kwamen dus niet in omloop. Met d
regeering v. Lodewijk XVI hield men op met
't slaan v. deze munt.
Louise. Onder dezen naam vermelden we:
LOUISE AUGUSTE WILHELMINE AMALIE, koningin v. Pruisen; zij heeft bij 't Duitsche yolk
een blijvenden indruk nagelaten als 't beeld v.
d. zachtste en edelste vrouw, v. een echt
Duitsche moeder en een onversaagde heldin.
Zij was d. dochter v. hertog Karel v. Mecklenburg-Strelitz uit diens echt met prinses
Friederike v. Hessen-Darmstadt en werd 10
Mrt 1776 te Hannover geb., waar haar vader
als gouverneur verblijf hield. 24 Dec.1793 met
d. toenmaligen kroonprins, sectert 1797 koning
Frederik Wilhelm III v. Pruisen, gehuwd,
oefende zij door haar voorbeeldig gedrag als
echtgenoote, huisvrouw en moeder een heilzamen invloed uit op d. verdorven zeden, die
a. 't eind v. d. vorige eeuw a. 't hof en in d.
hoofdstad heerschten en zich v. hieruit alom
verspreidden. Zij vergezelde in 1806 haar gemaal in d. ongelukkigen oorlog. In dien zwaren tijd schreef LOUISE een reeks schoone,
verstandige brieven, waarin zij 't uitsprak,
dat Pruisen op d. lauweren v. Frederik d.
Groote ingeslapen was en dientengevolge door
d. nieuwen tijd overvleugeld was, maar tevens,
dat zij, ofschoon voor haar eigen leven niets
meer hopende, niet a. d. toekomst v. 't vaderland wanhoopte. Wel is waar begaf zij zich

in 1807 n. Tilsit, ten einde Napoleon tot zachter
vredesvoorwaarden voor Pruisen te bewegen,
maar d. overmoedige keizer, die haar als
vijandin kende en haatte, werd toch met

achting en bewondering voor haar vervuld,
ofschoon dit geen invloed had op 't lot v.
Pruisen. Later begeleidde zij haar koninklijken
gemaal n. Memel, vanwaar beiden 16 Jan.1808
n. Koningsbergen, maar eerst 23 Dec. 1809 n.
Berlijn terugkeerden. Tijdens een bezoek a. haar
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vader op 't lustslot Hohenzieritz bij Strelitz
werd LOUISE ziek en overl. zij 19 Juli 1810. Haar
lijk werd in 't nreuw opgerichte mausoleum
in d. slottuin to Charlottenburg bijgezet, waar
sedert 1840 haar gemaal, sedert 1888 ook haar
groote zoon, keizer Wilhelm I, rust. Ter herinnering a. deze edele vrouw is in 1841 d.
Louiseorde gesticht on 't Louisa-stift to Berlijn
opgericht voor d. opvoeding v. jonge meisjes
bestemd. Zie Schink, „Louise, Preuszens Schutzgeist" (Berlijn 1817); Adami, „Louise, KOnigin
von Preuszen" (10e dr. 1882); Hudson, „The
Life and Times of Louisa" (2 dln, Londen 1874).
Lomsz JULIANA, d. oudste dochter v. Prins
Willem I uit diens huwelijk met Charlotte
v. Bourbon, geb. 31 Mrt 1576 to Delft, huwde
met Frederik IV, keurvorst v. d. Paltz (overl.
18 Sept. 1610). Toen Frederik V, keurvorst v. d.
Paltz, een v. haar 8 kinderen, koning v. Bohemen was geworden. begaf zij zich n. Heidelberg
om d. hertog v. Tweebruggen in 't tijdelijk
beheer over d. Paltz bij to staan; toen Heidelberg bedreigd word door d. vijanden, vertrok zij
n. Wurtemberg, v. daar n. Berlijn en eindelijk
n. Koningsbergen, waar zij in Mrt 1644 overl.
LOUISE HENRIETTE, keurvorstin v. Brandenburg, dochter v. prins Frederik Hendrik v.
Oranje en Amalia v. Solms, geb. 27 Nov. 1627,
huwde in 1646 met d. Grooten Keurvorst en
overl. 18 Juni 1667. Zij geldt 'voor d. vervaardigster v. schoone kerkliederen, die echter v.
0. von Schwerin zijn. Men zie over haar:
F. Knauth, „Louise Henriette, Kurfilrstin von
Brandenburg" (Halle 1867), en F. Bachmann,
„Das Osterlied Jesus mein Zuversicht" (Berlijn 1874).
LOUISE VAN SAVOYE, d. oudste dochter v.
hertog Philips v. Savoye, geb. in 1476, huwde
in 1490 met d. graaf v. Angouleme, die in
1495 overl. Toen haar zoon Frans I in 1515
koning werd en n. Italie trok, aanvaardde
LOUISE met d. kanselier Duprat 't regentschap;
in 1525 bracht zij d. Ligue v. Cognac en in
1529 d. zoogen. Damesvrede v. Kamerijk tot
stand. Zij overl. 14 Sept. 1531.
LOUISE ULRIKE, koningin v. Zweden, zuster
v. Frederik d. Groote, geb. 24 Juli 1720 te
Berlijn, huwde in 1744 met kroonprins Adolf
Frederik v. Zweden en deelde met dezen
sedert 1751 d. kroon v. Zweden. Zij stichtte
o. a. in 1753 d. Stockholmer Academie v. letteren en geschiedenis, d. bibliotheek en 't kunstkabinet in 't slot te Drottningholm en 't museum in Stockholm. Ook verleende zij a. Linnaeus e. a. geleerden haar bijzondere bescherming. Zij maakte d. grooten v. 't land vijandig tegen haar gezind, doordat ze haar gemaal
steeds meer v. d. Rijksraad onafhankelijk
trachtte te maken. Sedert 1771 weduwe, overl.
LOUISE ULRIKE 16 Juli 1782 te SvartsjO bij Stockholm.
Louisiaden (Massimineilanden), een eilandengroep in Melanesia, voor 't zuidoosteltike
deel v. Nieuw•Guinea gelegen, bestaat uit drie
groote eilanden (s. Aignan, Zuidoosteiland en
Rossel) en 165 kleine en beslaat een opporvi.
v. 40 vk. mijlen. d. Eilanden zijn, afgezien v.
oenige koraalvormingen, bergachtig en met
eon weelderigen plantengroei bedekt. Hun
inw. zijn papoea's. d. Archipel werd in 1606
door TORRES ontdekt; eerst in 1849 gaf OWEN
STANLEY
d. zekerheid, dat d. eilanden een
afzonderlijke groep vormen, en in 1881 werden
d. Louisiaden door Engeland in bezit genomen.
Louisiana, een der zuidelijke staten v.
d. Noord-Amerikaansche Unie, grenzende 1. N.
a. Arkansas, t. 0. a. d. staat Mississippi, waar
van 't ten deele door d. rivier v. dien naarn
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on in 't Z.-0. door d. Pearl-River gescheideu

wordt; voorts t. Z.O.
- en t. Z. a. d. golf v.
Mexico on t. W. a. Texas, waar d. Sabine
voor 't grootste gedeelte d. grensscheiding
uitmaakt. Op een uitgestrektheid v. 2204 vk.
mijlen telt 't 1 131 600 in w., onder welke 483 655
kleurlingen. d. Bevolking bestaat, wat d.
blanken aangaat, voor een goad deel uit
Franschen, die doze landstreek vroeger bezaten; ook belijdt men er vrij algemeen d.
R.•Kath. godsdienst.
d. Grond is a. d. zeekust laag en drassig
en in 't 0. a. d. oevers der Mississippi a. veelvuldige overstroomingen blootgesteld, die op
zekeren afstand door dijken (levees) gekeerd
worden; meer naar 't N. wordt d. grond hooger, zelfs bergachtig; hij is bier en daar met
prairieen bedekt, die weder door uitgestrekte
wouden worden afgewisseld. d. Hoofdrivier
is d. Mississippi, die met verscheidene Ajarmen (bayoux) vele eilanden en een vruchtbare delta vormt; zij neemt in Louisiana d.
Red-River op, die kort voor haar mond d.
Black-River ontvangt. d. Lagere deelen des
lands, langs d. rivieren en vooral waar deze
buiten haar oevers treden, zijn zeer vruchtbaar en met vele plantages, voorn. v. suikerriet,
bedekt, welke a. d. streek een bekoorltjk aanzien geven. 't Klimaat is er echter ongezond
en jaarlijks heerscht er a. d. kusten d. gels
koorts; d. prairieen zijn gezonder. New-Orleans
heeft een gemiddelde jaartemp. v. 21° C.; d.
gemiddelde temp. in Jan. is er 12,6°, in Juli
29' C.
't Meerendeel der bevolking bestaat uit
negers; een belangrijk element vormen ook d.
nakomelingen v. d. Fransche creolen. 't Aantal inrichtingen v. onderwijs in Louisiana is
nog goring; 79 pct v. d. zwarten, die ouder
dan 10 jaar zijn, kunnen niet schrijven. Sleclits
9 pct v. d. bodetu in dozen staat is bebouwd.
d. Bebouwing is sedert d. bevrijding der sla.
yen (1868) zeer achteruitgegaan; vele bezittors v. plantages zijn verarmd. 't Voorn.
product is stiller; zij werd er omstr. 't midden der 18e eeuw voor 't eerst aangebouwd.
Andere producten zijn katoen, rijst,
boekweit, zuidvruchten, tabak, wijn en hout
(vooral v. cypressen, eiken en ptjnboomen),
terwijl in d. prairieen talrijke kudden hoornvee, paarden en varkens worden aangetroffen.
't Delfstoffenrijk Levert ijzer, zilver, steenkolen, aluin, zout, kalk enz. d. Handel, die
zeer bevorderd wordt door d. Mississippi en
een uitgobreid spoorwegnet, is v. groot belang.
d. Industrie hepaalt zich tot d. bewerking v.
d. producten des lands; er zijn suikerraffinaderijen, zaag- en oliemolens, tabaksfabriekon
en fabrieken voor scheepsbehoeften in d. hoofdstad New-Orleans. Tot d. wetenschappelijke
instollingen behooren d. universiteit to
Nieuw-Orleans, afzonderlijke colleges to Batonrouge, St Charles, Jackson en Opelonsas en
een Kath. seminarium to Grand-COteau.
Louisiana werd in 1541 door d. Spanjaarden
ontdekt en in 't laatst der 17e eeuw door d.
Franschen bezocht. Cavelier de la Salle gaf
't in 1682 ter eere v. Lodewijk XIV d. naam
Louisiana. In 1710 kreeg Crozat vergunning
er uitsluitend handel te drijven, waarvan hij
in 1717 ten behoove v. John Law afstand deed,
die zijn plannen grondde op d. mijnen, die
men beweerde in Lousiana gevonden to hebben. 't Kwam weldra a. d. Indische compagnio,
die 't echter in 1745 a. d. koning teruggaf.
In weerwil der daaraan ten koste gelegde
sommen bleef d. kolonie kwijnen en zij werd bij
d. vrede v. Versailles in 1763 a. Spanje afge-
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13taan. Nadat er
handel tijdens d. Noord.Amerikaanschen vrijheidsoorlog iets leven-diger geworden was, gaf Spanje 't in 1802 a.
Frankrijk terug. d. Vereen. Staten maakten
in die overgave bezwaar en kochten 't in 1803
-v. d. consul Bonaparte voor 15 millioen dollars.
It Werd bij 't verbond ingelijfd en kreeg in
1812 een constitutie, die in 1845 herzien werd.
d. Uitvoerende macht berust bij een gouver/lour, die voor 4 jaar gekozen wordt, d. wetgevende bij een senaat v. 36 leden, die ook
voor 4 jaar gekozen worden en v. welke d.
helft om 't andere jaar aftreedt, en een Kamer
v. Afgevaardigden, die 101 leden telt, welke
voor d. tijd v. 2 jaar gekozen worden. d.
Hoofdstad Y. Louisiana is Nieuw-Orleans.
Louisville, d. grootste stad in d. Amerikaanschen staat Kentucky en d. hoofdplaats
v. Jefferson-county, ligt a. d. linkeroever v. d.
Ohio, a. 't begin v. d. stroomversnellingen,
-die door een 4 KM. lang kanaal vermeden
worden, en telt 125 000 inw. Van d. inrichtingen
voor onderwijs noemen we d. universiteit, een
groot seminarie voor zwarten, d. stedelijke
bibliotheek met een museum en d. school voor
blinden; v. d. bouwwerken vermelden we d.
1590 M. lange brug, die Louisville met 't tegen•overgelegen Jeffersonville (in Indiania) verbindt, 't stadhuis en 't gerechtshof; v. d. 97
kerken is d. Kath. kathedraal d. fraaiste. d.
Stad heeft slachtertjen, tabaks- en sigarenfabrieken, gieterijen en machinefabrieken, leerfabrieken, brandertjen, bierbrouwerijen enz.
-en is d. hoofdmarkt voor tabak, varkensvleesch, whisky en paarden.
.Loule, een stad in d. Portugeesche prov.
Algarve, met een prachtige ligging, heeft
torens en muren uit d. Moorenttjd en telt
14 450 inw., die veel a. mandenvlechterij doen.
Dichtbtj ligt d. bedevaartskerk Nossa Senhora
de Piedade.
Loulie (ETIENNE) is d. uitvinder v. d. metronoom, welks constructie overeenkwam met
d. tegenwoordige zakchronometer. en v. andere
instrumenten voor d. muziek. Ook schreef
hij „Elements de musique", „Nouveau systeme de musique" e. a. werken.
Loupe (d.) bestaat uit een verzamellens
of uit een combinatie v. verzamellenzen, die
samen als den lens werken. Zij dient als microscoop en wordt daartoe zoo boven 't to
beschouwen voorwerp gehouden, dat d. lens
biervan verwijderd is op een afstand (a), die
kleiner is dan d. hoofdbrandpuntsafstand v.
41. lens. d. Lens ontwerpt dan v. dit voorwerp
.een rechtop staand virtueel beeld op een af.stand b v. d. lens, die grooter is dan a. Dit
beeld is b : a maal grooter dan 't voorwerp
zelf. Men houdt d. loupe dicht voor 't oog on
kiest d. afstand a zoo, dat b gelijk wordt a.
d. kleinsten afstand v. duidelijk zien (ongeveer
-25 cM.)
d. Uitbreiding der voorwerpen in een plat
vlak, loodrecht op d. as v. 't oog, beoordeelen
wij naar d. hoek, dien d. naar d. uiterste punten der geziene voorwerpen uit 't optisch
middelpunt v. 't oog getrokken rechte lijnen
met elk. maken. Deze hoek heet d. gezichtshoek
-en hangt af v. d. werkeltIke grootte v. 't geziene voorwerp en v. d. afstand v. dit tot 't oog.
Wordt d. gezichtshoek, onder welken een voorwerp verschijnt, te klein, dan kan 't niet
moor waargenornen worden. d. Grootte v. d.
gezichtshoek, onder welken een voorwerp
nog zichtbaar is, laat zich in 't algemeen niet
bepalen, want zij hangt af v. d. verlichting
v. 't voorwerp en v. d. aard v. 't oog. Twee
punten worden nog als verschillend gezien,
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wanneer zij onder een hoek v. verschijnen.
zoodat d. afstand v. hun beelden op 't netvlies in 't oog dan ongeveer 0,005 mM. bedraagt. Men kan d. gezichtshoek, onder welken een voorwerp gezien wordt, echter grooter
maken door d. afstand v. 't oog tot 't voorwerp to verkleinen. Deze afstand mag echter
niet kleiner worden dan d. kleinste afstand
v. duidelijk zien, boven genoemd. Uit 't hier
vermelde omtrent d. gezichtshoek laat zich
't voordeel v. 't gebruik v. een loupe bij 't
beschouwen v. kleine voorwerpen gemakkelijk verklaren.
Lourdes, een badplaats in Z.-Frankrijk,
dep. Hautes-Pyrenees, nabij d. Gave-de-Pau,
met een beroemde grot, een miraculeuse bron,
een menigte oudheden on 5000 inw. Aan 't
Lourdeswater wordt een buitengewone genezende kracht toegeschreven on v. heinde en
verre komen jaarlijks duizenden pelgrims
doze plaats bezoeken.
Loureiro (JoAo DE), een Portugeesch plantkundige, omstr. 1715 gob. Als geestelijke ging
hij n. Cochin-China, om daar 't Christendom
to verkondigen. Ten einde beter to slagen in
zijn zending onder een bijgeloovig, afgodisch.
yolk, had LOUREIRO zich ook op d. geneeskunde toegelegd; door zijn ijver on d. groote
onbaatzuchtigheid, waarmee hij zijn kundigheden en geneesmiddelen ten algemeenen
nutte aanwendde, verkreeg hij weldra een
zekere populariteit, waaraan hij 't to danken had, dat hij v. d. koning verlof erlangde,
om in 't land to blijven. Deze vorst schijnt
LOUREIRO zeer genegen te zijn geweest; htj
liet hem, zoolang hij voorzichtig was, stil
met zijn zendelingswerk begaan; hij vertrouwde hem ook 't bestuur toe over alles
in zijn paleis, waarbij natuurkundige kennis
v. nut kon zijn. d. Begeerte v. LOUREIRO om,
toen zijn voorraad Europeesche geneesmiddelen begon uitgeput to geraken, hieraan door
't gebruik v. planten uit 't land, waarin hij
vertoefde, to gemoet to komen, bracht hem
tot d. studio der plantkunde; hierbij waren
hem d. werken v. Linnaeus bijna uitsluitend
tot gids. Aldra gelukte 't hem, d. algemeen
voorkomende planten, die hem voor zijn
artsenij voorraad dienstig konden zijn, to leeren
kennen. d. Meeste planten, die hij vond,
droogde htj en hij zond een gedeelte daarvan n.
Zweden en Engeland; maar 't meerendeol
behield hij bij zich, ten einde die later moo
naar Europa to nemen. Na Cochin-China to
hebben verlaten, bracht LOUREIRO drie jaren
in Canton door •, ook daar vond hij gelegenheid om, met behulp v. een Chinees, planten
uit d. omstreken der stad machtig to worden.
Op zijn terugreis naar Europa deed LOUREIRO
verschill. plaatsen v. 't vastoland v. Azie en
ook 't eiland Mozambique aan, waar htj
drie maanden doorbracht; in al die verschill.
strekon verzamelde hij planten. Na eon af wezigheid v. 36 jaren in zijn vaderland teruggekeerd, bracht LOUREIRO zijn talriike bouwstoffen in orde en schreef hij zijn bekend
werk „Flora Cochinchinensis" cot. (Lissabon
1790), dat later ook in Duitschland met aanteekeningen v. Wildenow werd uitgegeven (Berlija
1793). — 't Onderzoek v. een gedeelte v. LOUREIRO'S herbarium, dat in 't museum v. natuurlijke historie to Parijs bewaard wordt,
heeft bewezen, dat LOUREIRO'S beschrijvingen geenszins een blind vertrouwen verdienen; maar in weerwil v. alle fouten, die
dit work aankleven, is d. „Flora Cochinchinensis" voor d. plantkunde een allerbelangrijkst geschrift, omdat daarin vele nieuwe
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plantenvormen worden beschreven, uit een
landstreek afkomstig, orntrent wier plantengroei nog niets bekend was. Daarorn zal deze
flora steeds een classiek werk blijven. Meer
nog dan om zijn ontdekkingen zijn wij geneigd LOUREIRO om zijn ijver en zijn volharding te bewonderen, waardoor hij d. vele bezwaren, die hij op zijn weg ontmoette, glansrijk te boven k warn Bij d. beoordeeling v.
zijn geschrift houde men in 't oog, dat LouREIRO oorspronkelijk geen botanicus was, maar
zich alleen uit lietde voor d. lijdende menschheld en in 't belang der zending op d. plantkunde heeft toegelegd. En dan dwingt ons
't werk v. d. nederigen zendeling, d. weinige
hulpmiddelen, over welke hij beschikken kon,
in aanmerking genomen, onwillekeurig eerbied
en bewondering af. LOUREIRO overt. te Lissabon
in 't begin v. 1796.
Naar hem word een plantengesl. uit d. fam.
der Burseraceae genoemd, terwijl een ander
voorgesteld geslaeht, dat tot d. natuurl. tam.
der Etiphorbiaceae behoort en naar hem Loureira word geheeten, tegenwoordig door d.
botanici niet als een afzonderltjk geslacht
wordt aangenomen.
Louter (JAN DE), een Nederl. rechtsgeleerde,
gob. 3 Aug. 1817 te Amerstoort, studeerde en
promoveerde te Utrecht, vestigde zich bier
eerst als advocaat, werd vervolgens leeraar
a. d. afdeeling tot opleiding v. Ind. ambtenaren
a. 't gymnasium Willem III to Batavia on
zag zich in 1877 benoemd tot hoogl. in d.
faculteit der rechtsgeleerdheid a. d. universiteit te Amsterdam, welke betrekking 14 in
1879 verwisselde met die v. hoogl. to Utrecht.
Behalve zijn dissertatie, „d. Beperking der
rechtsbevoegdheid ten gevolge der burgerltjke
nor" (1869), schreef hij o. a.: „Het verband der
staatswetenschappen" (1879), „Handleiding tot
d. kennis v. 't staats- en administratief recht
v. Neder1.-Indio" (3e dr., 1884) on vorschill.
opstellen in periodieke bladen.
Louth, 't kleinste der graafsch. in Ierland,
ligt a. d. oostkant v. 't (Aland, omsluit d.
Dundalkbaai en beslaat circa 15 vk. mijlen
met 107 657 inw. d. Bodem is met uitzondering
v. 't noordel. deel, waar zich bergen v. 596 M.
hoogte verheffen, een vruchtbaar, good besproeid laagland, dat graan en vlas voortbrengt en d. veeteelt begunstigt. Aileen Dundalk en Drogheda hebben fabrieken v. beteekenis. d. Hoofdstad is Dundalk. — Louth
'wet ook een stad in 't Engelsche graafsch.
Lincoln, a. 't riviertje Ludd, 5 mijl. t. 0.-N.-0.
v. d. stad Lincoln, met 10 040 inw., die zich
met fabricage v. tapijten, landbouwgereedschappen enz. bezighouden.
_Loutherbourg (PHILIPP JACOB), schilder en
etser, gob. te Straatsburg in 1728 on over]. in
1812 to Chiswick in Engeland. Zijn eerste onderwijs in d. kunst ontving hij v. zijn vader, een
miniatuurschilder, en later v. Casanova to
Parijs. Daar hij spoedig eenige vorderingen
maakte, vond hij ook weldra aftrek voor
zijn schilderijen, die meestal landschappen, ge-vechten en jachttooneelen voorstellen. In 1763
word hij door d. Parijsche Academie tot modelid benoemd on hij begaf zich spoedig daarna
n. Engeland, waar hij in 1767 reeds een wel
gevestigde reputatie bezat, die hij gedurende
zijn langdurig verblijf aldaar ook gelukkig
ileeft gehandhaafd. Volgens Fiorillo was hij
toegerust met al d. gaven, die een groot
schilder vormen, en daarenboven met een
eornischen geest, waardoor hij zich gezien
maakte ook bij hen, die anders niet veel zin
voor kunst bezitten. In 1788 nam zijn geest
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echter een andere richting on ten gevolge v.
eon ontmoeting met d. beruchten Cagliostroverdiepte hij zich in allerlei wonderlijke phantasie8n. Intusschen bleef zijn talent onbedorven en op d. reizen, welke hij omtrent dozen
tijd volbracht, schilderde hij een aantal fraaie
landsehappen, waarvan sommige ook in gravures verschenen. In Engeland teruggekomen r
koshijmetalrgnozijderwerp on hij begat zich zelfs meermalen
naar 't vasteland terug, om d. oorlog v. nabij
to bestudeeren. Ook zeeslagen werden door hem gesehilderd. o. a. die, welken d. Engelschen 1 Juni 1794 leverden on waarvan LouTHERBOURG'S voorstelling zich in 't zeemanshospitaal v. Greenwich bevindt. Verschill_
beroemde heldenfeiten der Engelsche zeemacht
werden voorts door hem geschilderd, steedsvol leven, beweging on natuur in 't teruggeven v. schepen, lucht on golven. Desniettemin kwamen er ook v. tijd tot tijd fraaielandschappen, bij maneschijn on ondergaande
zon. uit LOUTHERBOURG'S werkplaats to voorschijn. Zijn werken werden veelvuldig door
Byrne, Middiman, Philipps, Woollet, Morrison andere Engelsche graveurs weergegeven..
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat LOUTHERBOURG in 't laatst v. zijn leven fraaie trans
parent° schilderijen on diorama's vervaardigde ,
onzelfigpathos.
Louvel (PIERRE LOUIS), d. moordenaar v.
d. hertog v. Berry (d. zoon v. Karel X v.
Frankrijk), werd gob. 7 Oct. 1783 on diende ,
onderNaplIbij.cverLatwod
hij zadelmakersknecht. Hij had een sombere
gemoedsgesteldheid, was eigenzinnig en driftig
v, aard en met haat tegen d. Bourbons vervuld, weshalve hij 13 Febr. 1820, 's avonds
bij 't uitgaan v. d. opera, d. hertog v. Berry
met eon dolk doorstak. Hij werd gegrepen,.
in verhoor genomen en 7 Juni daaropvolgendeter dood gebracht. Zie Mejan, „Histoire du
proces de Louvel" (Parijs, 1820).
(JEAN BAPTISTE),
L ouvet de Couvray
gob. to Parijs 11 Juni 1760, was een der eerste
redenaars uit d. tijd der Fransche omwenteling. Hij maakte zich 't eerst in d. letterkundige wergild bekend door zijn veel gelezen,,
maar lossen roman „Les aventures du Chevalier de Faublas" (Parijs 1791, 4 din). Bij 't begin der oniwenteling stelde hij zich op d. voor
grond on trad hij in d. Jacobijnen-club, terwijl
hij door 't ttldschrift „La Sentinelle" d. haattegen 't hof aanhoudend aanvuurde. Later was
hij genoodzaakt heimelijk d. vlucht te nemen
en zwierf hij in Bretagne en elders om, totdat,
d. omwenteling v. 9 Thermidor hem to hulp
kwam. Zijn leven en ontmoetingen gedurende.
dien tijd heeft hi) beschreven in „Quelques
notices pour l'histoire et le recit de mes perils" .
(1795).Bijdnvoerg'tDciam
hij zitting in d. raad der Vijihonderd, dock ,
trad hij v. 't staatstooneel of en hij overl. in179
26 Aug. v. dat jaar. d. „Memoires de Louvet
sur la revolution francaise" werden in 1890'
in 't licht gegeven door Aulard.
L ou viers, een stad in 't Fransche depart.
Eure en a. d. rivier v. dien naam, 30 KM. t.
Z. v. Rouaan. Zij heeft een rechtbauk, een handelskamer, een schoone oude hoofdkerk, een,
gemoente-college, een bibliotheek enz. Merkwaardig zijn er d. talrijke lakenfabrieken;
ook vindt men er bleekerijen, spinnertjen,
looierijen en ververijen, terwijl or een levendige handel in d. producten Bier bedrilven,
aismede in graan, wordt gedreven. d. Stall
telt ruim 10 750 inw.
L ouvois (FRANVIS MICHEL LETELLER, mar-
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kies DE), minister v. Oorlog onder Lodewijk
X1 V, word 18 Jan. 1641 te Parijs geb. In
1666 nam hij v. zijn vader d. betrekking v.
kanselier en secretaris v. staat bij 't depart.
v. Oorlog over. Zijn invloed op d. koning was
dos te grooter, daar deze hem als zijn kweekeling bescliouwde. Met Colbert leetde hij in
vourtdurende vijandschap. 't Leger, vooral
d. artillerie en genie, bracht hij tot een buitengewone hoogte, doch om zich onontbeerlijk te waken en evenzeer uit eer- en hebzucht
prikkelde hij 's konings hartstocht om veroveringen te maken al te zeer en verwikkelde
iii dozen in d. buitensporigste plannen. Toen in
1668 d. oorlog met Spanje door d. vrede v.
Aken ge6indigd was, bewoog hij d. koning
om d. Nederlanden a. te vallen. 30 Sept. 1681
deed hij Straatshurg in vollen vrede innemen.
Na d. dood v. Colbert. in 1683, begon Louvois
zich ook met d. financi6n te bemoeien. Doch
zijn invloed word thans tegengewerkt door
d. ii , vloed v. Mad. de Maintenon, die uiterst
vij i.d g tegen hem gezind was, daar hij haar
huv, elk net d. kohing zeer tegengewerkt
en ten slotte verkregen had, dat 't nooit
openbaar z.emaakt zou worden. Om zich op
zijn stan punt to handhaven, moest hij d.
koning vcortdurend in onrust en beweging
houden. d. V ervolging tegen d. Hugenoten en
't herroepen v. 't Ectict v. Nantes waren voor
een geed deel zijn work. hoewel hij Merin
Mad. d. Maintenon tot bondgenoote had. Doch
liij streelde 't doel, dat hij wenschte te bereiken, voorhij. d. Gruwelen, door d. Fransche
troepen in 1689 op zijn bevel in d. Faits bedreven, 't verbranden en plunderen v. Heidelberg, Mannheim, Worms, Spiers en andere
plaatsen, deden d. oogen v. d. koning, hierop
door Mad. d. Maintenon opmerkzaam gemaakt, opengaan. Daarom verbood hij Louvois
ook Trier te laten verbranden. Louvors antw oordde, orn d. koning gewetenswroeging te
besparen, dat hij 't bevel reeds gegeven had.
Hierop volgde een zeer heftig tooneel. d.
Oneenigheid toss. d. koning en d. minister
nam nu dagelljks toe. 16 Juli 1691 overl. Lou-

vois plotseling, bij een aderlating, nadat hij
's ochtends een zitting v. d. staatsraad had
bijgewoond. waarin hij door d. koning zeer
hard was beiegend. Sommigen beweren, dat
zijn dood 't gevolg is geweest v. gekrenkte
eerzucht en verkropte spijt, anderen verhalen,
dat hij door een zijner bedienden, daartoe
door d. 1 ertog v. Savoie aangezet, vergiftigd
is. (Men zie over hem Rousset, „Histoire de
Louvois et de son administration jusqu' a la
pais de Nimegue", 6e dr. 1879).
Louvre ('t) is een beroemd paleis in Parijs ,
sedert 1793 tevens 't grootste nationale mus3um en tegenwoordig ook d. zetel v. 't ministerie v. Financien. Waarschijnlijk stond er
op d. plaats v. 't tegenwoordige Louvre een
soort kasteel, toen koning Philips Augustus d.
grooten toren, d. „Tour Neuve", in 1204 liet
oprichten, zoodat men dozen vorst als d.
eigenl. stichter v. 't beroemde gebouw beschouwen kan. Hij maakte v. 't Louvre d.
voornaamste verdediging, d. citadel v. Parijs,
toen hij d. stad door vestingwerken omringde.
't Was een groot vierkant, in 't midden waarvan zich d. groote toren verhief, die, 32 M.
hoog en met muren v. 4 M. dikte, tot gevangenis
voor hooge personen diende. Lodewijk IX
liet in d. oostel. vleugel v. 't gebouw een
groote zaal inrichten, langen tijd bekend als
„la chambre de saint Louis". Karel V verfraaide en vergrootte 't Louvre, dat nu een
koninklijke residentie word, maar zijn op-
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volgers, tot Frans I toe, woonden er zeldenFrans I besloot v. 't Louvre een fraaier en
weelderiger paleis to maken; hij liet d. toren
en alle nude gebouwen of broken, ten einde't geheel naar een nieuw plan weer op
to richten. 't Werk word aangevangen door
Pierre Lescot, die slechts een gedeelte v. d.
twee oostel. en zuidel. vleugels voltooide_
Hendrik IV liet a. 't hof v. 't Louvre d. afmetingen geven, die 't nu nog heeft; daarna
vereenigde hij 't Louvre met d. Tuilerien
door d. groote galerij, die langs d. Seine loopt..
Onder d. laatsten Valois en Hendrik IV was•
't Louvre d. residentie v. 't hof geworden..
Lodewijk XIII liet 't werk v. Lescot voortzetten door d. architect Lemercier, a. wien
men inzonderheid 't „Pavillon de l'Horloge" .
todarkenh.GudjgvLoewijk XIV zette Levau zijn work voort. No
bleef nog d. oost. vleugel to maken over, died. voornaamsten ingang v. 't Louvre zou zijn..
't Werk werd eerst a. d. beroomden architect
Bernini opgedragen, die echter weldra Frankrijk verliet; daarna ging Claude Perault a. 't
werk en doze stichtte d. vermaarde colonnade,
170 M. lang en 27 M. hoog, waartoe Lodewijk
XIV 17 Oct. 1665 d. eersten steen had gelegd
en die in 1670 voltooid was. Van 1680 af .
named.vrfigVsaleLodwijk
geheel in beslag en word 't Louvre verlaten,
't werd bewoond door kunstenaars en hof bedienden, terwijl voor d. noordel. vleugel en d.
colonnade woningen verrezen. Onder Lodewijk .
XV word d. architect Gabriel belast met d.
restauratie v. 't Louvre, doch ten tijde v. d.
Revolutie was 't nog onvoltooid en 't diende
toen eenigen tijd voor woning a. allerlei slag

menschen, zoodat men 't geheel moest ontruimen, toen a, 't eind der vorige eeuw besloten werd, er d. meesterstukken v. d. schilder- en beeldhouwkunst in to bewaren. Raymond, later Percier en Fontaine togen a. 't
work; men herstelde, men voltooide %Louvre;
men besloot zelfs tot d. volkomen vereeniging
v. 't Louvre en d. Tuilerien, ten einde er
een ontzaglijk paleis v. te maken. d. Tijdsomstandigheden verhinderden echter d. uitvoering v. dat plan. Onder Lodewijk XVIII
en Karel X werd d. versiering v. d. zalen.
v. 't Louvre voortgezet. 't Voorloopig Bewind
beval d. voltooiing v. 't Louvre (20 Febr.1848),.
maar d. Constitueerende en daarna d. Wetgevende Vergadering hielden er zich weinig
mee bezig, totdat onder Napoleon III 't work
weer met ijver word opgevat, onder leiding
v. Visconti en na 1854 door Lefuel, zoodat
't in 1859 geheel voltooid mocht heeten. Zooals 't er toen stond, was 't Louvre, met d.
Tuilerien vereenigd, een der grootste en
prachtigste gebouwen v. Europa, maar in 1871
zijn door d. Communisten 't Stadhuis en d_
Tuilerien verwoest en is ook een gedeelte.
v. 't Louvre met d. daarin aanwezige boeken
door brand vernield. 't Voornaamste gedeelte
editor met zijn groote kunstschatten bleef
gelukkig beho'uden. 't Louvre bevat een museum v. gravures (chalcographie), musea v_
antiek, v. modern en v. Middeleeuwsch beeldhouwwerk, een Egyptisch en een Assyrisch,
museum, een museum v. schilderijen (met 't
oude museum Campana), een museum v. teekeningen, een museum v. Etruscische, Grieksche
en Romeinsche Oudheden, een museum vMiddeleeuwsche merkwaardigheden, eindelijk
zalen v. d. marine, voor d. ethnographie on
nog zoo vele andere verzamelingen moor.
Louwerse (PIETER), een Nederl. schrijver
voor kinderen, geb. 23 Jan. 1840 to Oost-Sou-

LOU.

170

burg, in Zeeland, waar hij voor 't onderwijs
werd opgeleid. Sedert 1858 was hij hierin
werkzaam, eerst to Dirksland, daarna to Hazerswoude en 't laatst to 's-Gravenhage, waar hij
.zich wegens doofheid genoopt zag, zijn betrekking neer to leggen. Sedert wijdde hij
zijn talent uitsluitend a. 't schrijven voor d.
.jeugd, nu in proza, dan in poezie, en zoo gelukkig kweet hij zich v. zijn opgevatte taak,
‘dat hij weldra naast Gouverneur e. a. eon
kindervriend bij uitnemendheid werd. Inzon, derheid had hij dit to danken a. d. tafereelen
uit d. Vaderl. geschiedenis en a. d. Onderhou-donde vertellingen en versjes in d. door hem
.geredigeerde en geillustreerde tijdschriften
,,voor 't jonge volkje" (1874 en vlg. jaren) en
„Voor d. kinderkamer" (1882 en vlg.) Verder
schreef hij voor d. jeugd nog: „Lachen en
leeren" (1869), „Het good to midden v. veel
kwaad" (1870), „Vlissingen in 1572" (1872),
„Bout gran en wilde roosjes" (1872), „Overwintering op Nova-Zembla" (1873), „Monied_jes" (1874), „Janmaat in d. Oost" (1885), „Loon
naar werken" (1888), eon „Geillustreerde vaderlandsche Geschiedenis" en vele andere work.jes moor.

Louys of Loys (JEAN), graveur on teekemar, word in 1600 to Antwerpen gob. on door
Pieter Soutman in d. kunst onderwezen.
Rubens on v. Dijck gaven hem eenige voortellingen ter behandeling, welke hij dan ook
in d. manier v. Soutman uitvoerde. Vele v.
zijn platen vonden grooten bijval; sommige
-ervan zijn reeds vrij zeldzaam geworden. Men
vindt v. hem portretten, die in randen v.
bloemen on vruchten zijn besloten. 1Iij graveerde in d. arceermanier; in 't vleesch pointilleerde hij echter. 't Sterfjaar v. dozen kunstenaar is niet bekend. Tot zijn meest beroemde
.gravures behooren „d. opwakking v. Lazarus"
naar Jan Lievens (zeldzaam); „d. rustende
Diana" naar Rubens (mode zeldzaam); „d. H.
A ntonius" naar d. gravure v. Albert Dilrer, enz.
Loveling (ROSALIE on VIRGINIE), twee
zusters, Belgische dichteressen en letterkun•digen, v. welke d. eerste 19 Mrt 1834, d. laat-

ste 17 Mei 1836 to Nevele, in Oost-Vlaanderen,
gob. word. Beiden schreven aanvankeltjk
dichterlijke bijdragen in onderscheidene jaarboekjes en tijdschriften; later gaven zij ook
tal v. op zich zelf staande novellen, verhalen,
schetsen en dichtbundels in 't licht. Wij noemen slechts: v. Rosalie (die 4 Mei 1875 in
haar geboorteplaats overl.) „Trina" (naar 't
Platduitsch v. Klaus Groth, 1864) on v. Virginie „d. Verdwaalden" (1874), In onze Vlaamscho gewesten" (1877), „brie novellen" (1879),
,,Fideel en Fidelincken" (1883), „Josijntje" on
,,d. Muisjes" (verhalen voor kinderen, beide
in 1884), „Sophie" (1885), „Verhalen voor kinderen" (1886) en „Eon winter in 't Zuiderland"
(1889). Te zamen gaven ze uit: „Gedichten v.
Rosalie en Virginie Loveling" (1870), „Novellen v. Rosalie en Virginie Loveling" (1870),
,,Novellen v. Rosalie en Virginia Loveling"
(1874) en „Nieuwe Novellen" (1876).
Lowatz of .Lowetz, een stad in Bulgarije, 5 Wien t. Z.-0. v. Plewna„ a. d. Osma.
Zij heeft een 20-tal moskee6n en drie Grieksche
kerken en telt ornstr. 6000 inw. Lowatz word
17 Juli 1877 door d. Russen bezet, doch 10
dagen later door d. Turken onder Osman
Pasja weer a. dozen ontrukt. 3 Sept. 1877 bestormden d. Russen onder Imeretinsky on
Skobelew andormaal deze stad.
Low (LEOPOLD). een Joodsch geleerde, gob.
22 Mei 1811 to Ezernakora in Moravia, studeerde a. d. hoogescholen to Pest, Presburg
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en Weenen, werd in 1840 opperrabijn to GrootKanitscha, in 1846 to Papa on in 1850 te Szegedin en overl. aldaar 13 Oct. 1875. HU maakte
zich verdienstelijk voor 't onderwtjs der lsraelieten, was eon voortreffeltjk kanselredenaar
en bewerkte o. a., dat bij d. godsdienstoefeningen in Hongarije d. Hongaarsche taal word
ingevoerd. Ook heeft hij vele hoogst belangrijke
werken over d. Joodsche oudheid geschreven,
benevens eon aantal staatkundige bijdragen
in 't tijdschrift „Ben Chananja" (1858—'67).

Lowe (ROBERT), een Engelsch staatsman,
gob. in 1811 to Bingham (Nottinghamshire),
studeerde to Oxford, vertrok in 1812 naar
Australi6, vestigde zich to Sydney als advocaat on werd lid voor die plaats in d. Wetgevende Vergadering. In 1850 in Engeland
teruggekeerd, word hij in 1852 lid v. 't Lagerhuis, in 1853 onder 't ministerie Aberdeen
secretaris v. 't ambt v. Controle voor Indi6
en in 1855 onder 't ministerie Palmerston
vice president. v. 't dep. v. Koophandel on
Lord v. d. schatkist. Nadat hij zijn betrekking
bij d. val v. Palmerston in 1858 verloren had,
schaarde hij zich a. d. zijde der oppositie,
welke eon parlementshervorming verlangde.
Van 1859—'64 was hij onder 't nieuwe kabinet
Palmerston vice-president v. d. Raad v. Onderwijs on hij voegde zich daarna bij d. Tories,
bij wie hij zich als eon wegsleepend redenaar
onderscheidde tegen d. Reformbill v. Gladstone-Russell. In 1868 koos d. universiteit to
London hem tot haar vertegenwoordiger in
't Lagerhuis en in datzelfde jaar word LOWE
kanselier v. d. schatkist in 't ministerie Gladstone, welke betrekking hij in 1873 a. Gladstone afstond orn d. portefeuille v. Binnenl.
Zaken to aanvaarden. Dit ministerie leidde
hij tot 1874; in 1880 kreeg hij onder d. titel
VISCOUNT SHERBROOKE

zitting in 't HOOgerhlliS.

Lowe (SIR HUDSON), bekend als d. bewaker
v. Napoleon I op s. Helena en gob. 28 Juli 1769
to Galway in Ierland, trad in 1785 als vrijwilliger in Engelschen dienst, word in 1791
luitenant, woonde d. expeditie tegen Toulon
14 on d. veldtocht op Corsica, diende in Portugal en Egypte on word in 1803 met eon goheimen last n. Portugal on Sardini6 vertrouwd. In 1806 word hij commandant v. 't
eiland Capri, dat hij in 1808 a. d. Franschen
moest overgeven; hij kwam op Cephalonia a.
't hoofd v. 't Voorloopig Bewind, vergezelde
Blucher in 1814 naar Frankrijk, word in 1814
generaal-maioor en eindelijk in 1815 gouverneur v. s. Helena. Als bewaker v. Napoleon
betoonde LOWE zich hardvoclitig en streng,
waardoor hij zich d. haat v. diens vrienden
on bewonderaars op d. hals haalde. Na Napoleons dood keerde hij naar Engeland terug;
hij word in 1823 gouverneur v. d. Bermudaeilanden, in 1825 opperbevelhebber op Ceylon
en in 1830 generaal luitenant en overl. 13 Jan.
1844 to Dublin. Tot zijn verdediging tegen d.
vele beschuldigingen, die men hem had toegevoegd, schreef LOWE „Memorial relatif 4 la
captivity de Napoleon" (2 dln. 1820) en met
behulp v. zijn nagelaten journaals schreef
Forsyth zijn „History of the captivity of
Napoleon" (3 dln, 1853).
Lowe
(JOHANN KARL GOTTFRIED), eon.
Duitsch componist, gob. 30 Nov. 1796 te LSbejun bij KOthen en overl. 20 Apr. 1869 to
Kiel. Reeds ads student in d. godgeleerdheid
en wijsbegeerte a. d. hoogeschool to Halle
onderscheidde hij zich door Ma muzikale
kennis en zijn schoonen zing. In 1830 vestigde
hij zich to Stettin, waar hij tot 1866 bloef,
toen hij zich metterwoon n. Kiel begat. d.
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Senaat v. d. universiteit dozer stad schonk
hem hier d. titel v. doctor. Van ',Owes vele
composites — hun aantal bedraagt 145 —
noemen we alleen zijn balladen „Edward",
r", „Heinrich der Vogler", „Torn der
Reimer", „Archibald Douglas" en „rie verfalReime
lene (alle voor een zangstem en klavier); d. oratoriums „Die Auferweckung des
Lasarus", „Die Zerstorung Jerusalem'', „Hiob"
en „Johannes der Taufer" (a capella) en d. cantate „Die Hochzeit der Thetis". Verder schreef
hij eenige opera's, symphonie6n, ouvertures
enz., benevens een „Gesanglehre" en een „Anweisung zum Kirchengesang and Orgerspiel".
Lowe, een Duitsche familia v. tooneelspelers, waarvan we d. volgende laden noe•
men: FERDINAND LOWE, geb. 1787 to Mansfeld,
was d. zoon v. een in 1816 over!. tooneeldirecteur; hij was eerst komiek, maar later
eon voortreffeltjk acteur in tragische heldenrollen. Hij overt. 13 Mei 1832 in Weenen. —
Zijn dochter JOHANNA. SOPHIE LOWE, geb. 24
Mrt 1815 in Oldenburg, was een beroemde
operazangeres (sopraaL). Zij ontving haar opleiding in Frankfort a. d. Main en in -Weenen,
was v. 1837—'40 in Berlijn aangesteld, zong
claarna in Londen en Parijs, trok zich na haar
huwelijk met vorst Friedrich von Liechten•
stein in ItaliO v. 't tooneel terug en overt.
29 Nov. 1866 in Pest. — Haar broer FRANZ
LUDWIG THEODOR LOWE, geb. 5 Juli 1816 in
Cassel, trad met groot succes in heldenrollen
en conversatie.stukken op en werd in 1841
regisseur v. 't hoftheater in Stuttgart, waar hij
21 Juni 1890 overt. Ook gaf hij een bundel gedichten in 't licht. — Bekend is ook JOHANN
DAMLL LUDWIG- LOWE, een broer v. Ferdinand
LOwe, geb. 29 Jan. 1795 in Rinteln. Hij trad
reeds in 1811 in 't Hoftheater to Weenen
op, onderscheidde zich daarna in Praag in
komische rollen tot 1821, was tot 1826 in
Cassel aangesteld en daarna a. 't Hoftheater
to Weenen, waar hij 7 Mrt 1871 overt.
Lowe (WILHELM), een Duitsch staatsman,
meer bekend onder d. naam LOWE-KALBE, geb.
14 Nov. 1814 to Olvenstedt, bij Maagdenburg,
en overt. 2 Nov. 1886 to Meran. Hij studeerde
to Halle in d. medicijnen en vestigde zich
aanvankelijk als arts to Kalbe. In 1848 tot
lid v. 't Parlement to Frankfort a. M. gekozen, sloot hij zich aan bij d. democratische
linkerzijde. Wegens staatkundige vergrtjpen
tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld, verliet hij zijn vaderland en vertoefde hij achtereenvolgens in Zwitserland, Parijs, London en.
New-York, waar hij door geneeskundige praktijk in zijn onderhoud voorzag. Na d. amnestie v. 12 Jan. 1861 verliet hij zijn ballingschap en vestigde hij zich to Berlijn, waar hij
opnieuw ijverig a. d. staatkunde deelnam on
zich aansloot bij d. „Nationale vereeniging"
en d. „Fortschrittsparter; ook werd hij sedert
1863 telkens bij vernieuwing in d. Pruisische
Kamer v. Afgevaardigden gekozen, waarvan
hij v. 1873—'76 zelfs vice-president was. Sedert
1867 was hij lid v. d. Duitschen Rijksdag,
waarin hij echter bij d. verkiezing v. 1881
wegens staatkundige geschillen niet herko•
zen word.
Lowell (JAMES RUSSELL), een Amerik. dichter, geb. 22 Febr. 1819 to Cambridge, in Massachusets, on overt. 12 Aug. 1891 to New-York.
Hij studeerde aanvankelijk in d. rechten, maar
legde zich weldra bijna uitsluitend op d. lettoren toe en werd in 1855 tot hoogl. in d.
nieuwe talon en letterkunde a. „Harvardcollege" benoemd. Sedert 1880 was hij buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister
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der Vereenigde Staten to Londen. Van gin
gedichten zijn vooral bekend d. „Biglow papers" en „The cathedral" (1873). Verder schreef
htj „Among my books" (1870), „My study
windows" (1871) en „The memorial poems"
(1877). Ook was hij v. 1863 tot '72 redacteur
v. d. „North American Review". Zijn biographie schreef C. C. Brown (1877). — Ook LOWELL'S
echtgenoote, MARIA WHIT, geb. 8 Juli 1821 on
overt. 27 Oct. 1853, heeft zich als dichteres
onderscheiden.
Lowell, een stad in d. Noord-Amerikaanschen staat Massachusetts, t. N.-W. v. Boston
a. d. Merrimac gelegen, was in 1820 nog een
dorp met 200 inw. en telt tegenwoordig 80 000
inw. (1890). d. Belangrijkste industrie der stad
berust op d. waterkracht der Merrimac, die
hier d. Concord opneemt. Lowell heeft katoenspinnerijen (52), katoendrukkerijen, tapijaabrieken. bleekerijen, ververijen, papier-, glasen kruitfabrieken.
wenbald-Hohenthal,
Zie
Jonas
(Emil Jacob).
.Lowenberg (Julius), eon Duitsch aardrijkskundige, geb. in 1800 to Strelno in Posen.
Hij bepaalde zich, als Israeliet, aanvankelijk
bij d. studio v. 't 0. T. on v. d. Talmud, doch
bestudeerde later onder Ritter en v. Humboldt
to Berlijn d. geographic. In 1870 vestigde hij
zich metterwoon to Leipzig, in 1889 to Berlijn.
Hij schreef o. a. d. volgende werken: „Das
Meer und die merkwurdigsten Seereisen unserer Zeit" (1834), „Afrika. Geschichte der geographischen Entdeckungen in diesem Erdtheile" (1835), „A. von Humboldt. Reisen in
Amerika und Asien" (2 dln, 1835), „HistorischGeographische Atlas zu den allgemeinen Geschichtswerken von Rotteck, Politz und
Becker" (1836—'40), „Geschichte der Geographie" (1850), „Geschichte der geographischen
Entdeckungen und Forschungsreisen ins Alterthum und Mittelalter" (1881) on „Die Entdeckungsreisen in den beiden Polarzonen"
(1886).
een
(ADAM
LUDWIG),
Lowenhazzpt
Zweedsch generaal, geb. 15 Apr.1659 en overt.
12 Febr. 1719. Hij onderscheidde zich door
groote dapperheid, streed als ritrneester in
Beierschen dienst tegen d. Turken en Hongaren en werd in 1697, naar zijn vaderland
teruggekeerd, a. 't hoofd v. een Zweedsch
regiment gesteld. Groote lauweren bevocht
hij zich in d. Noordschen oorlog v. 1701—'21,
maar hij werd in d. slag bij Pultawa (1709) door
d. Russen krijgsgevangen gemaakt. Na d. dood
v. Karel XII v. Zweden werd hij door diens
opvolgster Ulrike Eleonore tot Rijksraad benoemd, doch hij overt. reeds 't volgend jaar.
_Lowenstein (RUDOLF), een Duitsch dichter
en humorist, geb. 20 Febr. 1819 to Breslau en
overt. 5 Jan. 1891 to Berlijn. Met David
Kalisch en Ernst Dohm richtte hij in 1848
d. „Kladderadatsch" op, waarvan hij d. eerste
redacteur was. Ook scheef hij een verzameling
„Kinderlieder" (1846) en eon cyclus gedichten
„Ehret die Frauen" (1873). Vele zijner liederen,
als 't „Chassepotslied" e. a., zijn zeer populair
geworden en ook op muziek gezet. In 1886
legde hij d. redactie v. d. Kladderadatsch neer.
Lowestoft (Lestoire), een stad in 't Engelsche graafsch. Suffolk, a. d. Noordzee, met een
haven en zeebaden en 23 350 inw., die visscherij (vooral op haring) drijven en zeildoek
en touw vervaardigen. 13 Juni 1665 word hier
een zeeslag geleverd tuss. d. Engelschen on
Hollanders waarin d. Holt. admiraals Jakob
v. Wassenaar, E. M. Kortenaar en Stellingwerf
sneuvelden.
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Lowig (KARL JACOB), geb. 17 Mrt 1803 to
Kreuznach, studeerde, na als apothekersleerling
in zijn geboorteplaats werkzaam geweest to
zijn, to Heidelberg in d. scheikunde. Hier word
hij ook assistent bij d. hoogl. L. Gmelin on in
1827 nam hij d. leiding op zich v. eon apotheek
to Kreuznach. In 1830 ward hij doctor na d.
verdediging v. een dissertatie over 't broom
on in 1833 ward hij hoogl. to Zurich na nog to
Bodkin onder Mitscherlich zijn scheikundige
studien to hebben voortgezet. In 18.53 be•
noemde men hem als opvolger v. Bunsen
a. d. universiteit to Breslau. waar hij langen
tijd werkzaam bleef. Hij schreef o. a. „Lehrbuch der Chemie" (1832), „Ueber die Bestandtheile and Entstehung der Mineralquellen"
(1837), „Chemie der organischen Verbindungen"
(1839) en „Grundrisz der organischen Chemie"
(1852), benevens vele wetenschappelijke verhandelingen. Ook maakte hij zich verdienstelijk
jegens d. chemische industrie in Silezi6.
Lowth (ROBBERT). Doze geleerde bisschop
der Anglicaansche kerk word in 1711 to Burton
in 't Engelsche graafschap Westmoreland geb.
Hij studeerde to Oxford en word ald. in 1741
hoogl. in 't Hebreeuwsch. In 1755 word hij
kapelaan v. d. onderkoning v. Ierland en
spoedig daarna bisschop v. Limerick, vervolgens v. s. Davids, daarna v. Oxford on eindeltjk
v. London, waar hij 3 Nov. 1787 over]. Hij is
't meest bekend door zijn work „De sacra
poesi Hebraeorum" dat meermalen is gedrukt
en door Michaelis (1758) en Rosenmtiller (1815)
uitgegeven. Ook gaf hij een Engelsche spraakkunst (1762).
Lowther (JAMES), een Engelsch staatsman, geb. in 1840 to Leeds, die, na zich in
1864 als advocaat in London gevestigd to
hebben, hier in 't volgend jaar tot lid v.
't Lagerhuis gekozen word, in 1868 onder
Disraeli secretaris v. 't Armwezen, in 1874
secretaris v. Kolonien on in 1880 hoofdsecretaris voor d. zaken v. Ierland word. Bij d. verkiezingen v. laatstgenoemd jaar verloor hij zoowel zijn ambtelOke betrekking als zijn zetel
in 't Parlement, waarin hij echter in 1881
reeds weer opnieuw gekozen word.
Loxodromische limn. d. Kortste lijn, die
men tuss. twee punten v. een bol kan trekken, is een boog v. d. grooten cirkel door
doze punten. Donken wij ons d. aarde als
een bol, dan zal een groote cirkel, door twee
plaatsen getrokken, alle meridianen onder
verschillende hoeken snijden. Op zee kan dus
d. boog v. een grooten cirkel alleen gevolgd
worden door onophoudelijk d. richting v. 't
schip (d. koers) to veranderen en wegens d.
moeilijkheden, hieraan verbonden, verkiest d.
zeeman 't volgen v. eel' lijn tuss. twee plaatsen, die alle meridianen onder d. zelfden hook
snijdt on loxoclromische lijn genoemd wordt.
Trekt men, v. een punt v. d. aequator uitgaande, zoo'n lijn, dan zal doze d. aarde verBeholden° malen omloopen on tot d. pool
asymptotisch naderen (d. i. zonder dozen ooit
to bereiken). d. Naam is afgeleid v. d. Grieksale woorden 204=4;, schuin, en oyo,uo;, koers.
Loyalty-eilanden, een eilandengroep in
d. Grooten Oceaan, t. O. v. Nieuw-Caledonia,
bestaat uit 3 groote, nl. Lifoe (30./2 vk. mijl.),
Mare on Uea, on vele kleine eilanden, die
samen een oppervl. v. circa 49 vk. mijlen hobben. Flora, fauna on bevolking dozer eilanden
zijn dezelfde als die v. Nieuw-Caledonia. d.
Loyalty-eilanden, die in 1795 door d. Engelschman Raven ontdekt on in 1864 door Frankrijk
geannexeerd worden, tellen 13 200 inw., waaronder 60 Europeanen.
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Loyola, Zie Jezuieten.
Loyson (CHARLES), Zie Hyacinthe Pere.
Lozanges zijn heraldische figuren, in
't Hollandsch wel ruiten genoemd, v. vorm
schuine vierhoeken met twee scherpe on twee
stompe hoeken. Gewoonitjk staan 7,ij op eon
der scherpe hoeken. Zoo zij elk. met d. stompe
hoeken aanraken, heeten zij Lozanges accollees,
zoo zij elk. met d. scherpe hoeken raken,
Lozenges aboute'es. 't Geslacht v. "Woerden in
Holland voerde d'or a trois lozenges de gueules;
Utenenge on Utenham: d'argent a 3 lozanges
de gueules; v. Vliet: de gueules a 3 lozanges
d'argent. d. Lozanges worden ook wel eons
accolle'es on bande of on fasce geplaatst. Een
schild vol lozanges heat Lozenge.
d. Vorm v. d. Lozange wordt in 't algemeen
voor wapenschilden v. getrouwde vrouwen,
weduwen on jonkvrouwen gebruikt, doch d.
eersten voeren 't wapen ook wel in ovaal.
Lager°, eon der depart. v. Frankrtjk, in
't zuiden des lands, door die v. Ardeche, HauteLoire, Cantal, Aveyron on Gard ingesloten,
heeft op een oppervl. v. 94 vk. mijlen 141 250
inw. 't Is hoog gelegen on bevat vele bergen:
in 't N.-W. verheffen zich 't Margeride gebergte
en dat v. Aubrac, welke zich met d. bergen
v. Auvergne vereenigen, in 't Z.-0 dat v.
Lozere, een zijtak der Cevennes, waaraan
't depart. zijn naam ontleent. 't Behoort deals
tot 't stroomgebied der Garonne, deals tot
dat der RhOne en Loire, en bevat d. bronnen
v. vele rivieren, als d. Allier, d. Tarn, d. Lot,
d. Truyere. d. Hooge Jigging maakt 't klimaat
stronger dan d. breedte zou doen vermoeden
en, dewijl d. bergen 't grootste gedeelte des
jaars met sneeuw bedekt zijn, levert d.grond
slechts weinig op. In d. hoogere streken wordt
veeteelt gedreven on is vooral 't aantal schapen
niet onbelangrijk. d. Opbrengst a. graan is
echter ontoereikend voor d. bevolking en
velen moeten zich hoofdzakeltjk met aardappelen en kastanjes voeden. Men ontgint er
zilver, lood on koper. Behalve in landbouw
en veeteelt vindt d. bevolking in 't bewerken
v. wollen en katoenen stoffen on in d. mtjnen
haar onderhoud; doch velen gaan 's zomers
naar moor zuideltjke streken, om er als daglooners to dienen. Lozere wordt verdeeld in
d. arrondissementen Mende. Florae on Mard. Hoofdstad is Mende.
Lua (v. 't Lat. lucre, wasschen, reinigen)
was bij d. Romeinen d. godin der reinigingen,
a. wie men d. op d. vijanden behaalden
buit offerde. Veelal wordt zij vereenzelvigd
met Diana of Nemesis. — Luat in corpore
gni non habet in aere is een Lat. juridische
uitdrukking, beteekenende: Wie niet met geld
betalen kan boete met 't lijf.
Lubach (nouwE), een Nederl. geneeskundige, geb. 25 Dec. 1815 to Dokkum, studeerde en
promoveerde to Groningen en vestigde zich
als geneesheer to Haarlem, waar hij v.
1850—'65 tevens lector der clinische school
was. Vervolgens word hij belast met 't geneeskundig staatstoezicht, eerst als adjunctinspecteur, in d. prov. Noord-Holland, sedert
1869 als inspecteur v. d. prov. Overijsel on
Drente, voor welke laatste betrekking hij zijn
woonplaats to Kampen had. Van zijn talrijke
geschriften noemen wij: zijn „Handleiding tot
d. dierkunde" (1865), „Eerste grondbeginselen
der Natuurkunde v. d. Mensch" (1863), „d. Bewoners v. Nederland" (1863) en „Natuurkundige plaatsbeschrijving v. Overijsel" (1875).

Lubbertus (5IBRAND), geb. in of omstreeks
1556 to Langweer in Friesland, ward, na eenige
buitenl. hoogescholen bezocht en 't ambt v.

LUB.

173

z iekenbezoeker te Emden waargenomen te

hebben, als prediker des stadhouders en der
Staten, zonder vaste standplaats, n. Friesland
beroepen en hem werd bij d. oprichting der hoogeschool to Franeker 't hoogleeraarsambt in
d. godgeleerdheid opgedragen. Hij aanvaardde
die waardigheid 29 Juli 1585 en bekleedde
haar tot zijn dood, die 16 Jan. 1625 plaats
had. LUBBERTUS was lid der Dordrechtsche
synode in 1618 en 1619 en hielp als gestreng
Gomarist d. Remonstranten niet alleen veroordeelen, maar gaf ook verschill. strijdschriften
tegen hen uit, v. welke d. meeste gerust a. d.
vergetelheid kunnen worden overgelaten. Vermelding verdient editor , dat scherpe uitdrukkingen tegen d. staten v. Holland in een dier
geschriften a. Hugo d. Groot aanleiding gaven
tot 't schrijven zijner „Pietas ordinum Hollandiae" cot. LUBBERTUS' „Principia Christianorum dogmata" (1591) zijn herhaaldeltjk uitgegeven. Tegen d. R-Kath. Kerk gaf hij
onderscheidene geschriften in 't licht, v. welke
„De papa Romano" (1594), „De conciliis" (1601)
en „De ecclesia" (1607) d. voorn. zijn, en tegen
Socinus schreef hij „De J. C. Servatore Libri VI"
(1611). Grouter verdienste dan door die en
ander° strijdschriften verwierf hij zich door
aandeel, dat hij na d. overgang v. Groningen
in 1594 had a. d. kerkregeling in dat gewest.
Zijn ambtgenoot S. Amama heeft op hem
een „Oratio funebris" gehouden (1625).
_Lubeck, een voormalig vorstendom in
Holstein, dat thans a. Oldenburg behoort en
geheel onafhankelijk is v. d. naburige stad
v. denzeltden naam. 't Nam zijn oorsprong
uit een bisdom, door keizer Otto I in Oldenburg opgericht, welks kapittel in 1163 met
bewilliging v. keizer Frederik I en Hendrik
(1. Leeuw naar d. stad Ltibeck verlegd word,
terwtjl d. bisschop zijn zetel to Eutin zou
hebben. Hoewel in 1530 en d. bisschop en
't kapittel d. Augsburgsche contessie aannamen, werd 't nochtans niet geseculariseerd en bleef 't tot 1802 een bisdom met een
Lutherschen bisschop. In 1647 had 't kapittel
een verdrag aangegaan met 't huis HolsteinGottorp, waarbtj 't zich verbond 6 achtereenvolgende bisschoppen uit dat geslacht to
kiezen, welk verdrag eerst in 1756 eindigde
na vele moeilijkheden verwekt to hebben. In
1802 werd 't bisdom opgeheven en na eenige
wijziging v. grondgebied als een vorstendom

a. d. in Oldenburg regeerenden tak v. 't huis
Holstein Gottorp toegekend. Zoo bleef 't, tot
't in 1842 door ruiling v. grondgebied met
Denemarken eenige verandering onderging.
't Hoeft thans een oppervl. v. circa 10 vk.
waarop een bevolking v. 34 726 zielen
huist. 't Ligt a. d. LUbische bocht v. d. Oostzee en op 't schiereiland Wagri6 en omvat
Brie enclaven v. 't gebied der vrije stad Lubeck.

d. Hoofdstad Eutin ligt a. 't • meer v. dien
naam. Voorts zijn er ook d. Pidner on Keller
meren. 't Heeft vruchtbare marschgronden on
in 't a. meren rijke noorden schoone landschappen.
Lubeck, een der kleine Duitsche vrijstaten, met een oppervl. v. 5,4 vk. mijlen on
67 650 inw.; 't bestaat uit een grooter deel,
dat door d. Trave besproeid en door 't Oldenburgsche vorstendom Lubeck, d. Pruisische
prov. Sleeswijk-Holstein, 't groothertogdorn
Mecklenburg en d. Oostzee begrensd wordt,
en uit acht kleine deelen, waarvan er vijf in
Lauenburg, een tuss. dit hertogdom en Mecklenburg on drie tuss. Sleeswijk-Holstein en
't vorstendom LUbeck gelegen zijn. 't Gebied
v. Ltibeck is geheel vlak, d. bodem bestaat
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deels uit marsch-, deels uit geestgronden. d.
Grootendeels Evangelische bevolking (uit ezonderd circa 600 Joden v. Saksisciien stam),
die over 2 steden, nl. LUbeck on Trav'emiinde,
49 dorpen on eenige buurtschappen verdeeld
zijn, houdt zich in laatstgenoemde streken
alleen met d. landbouw en d. veeteelt bezig;
in d. steden daarentegen zijn handel. scheepvaart on industrie d. hoofdmiddelen v. bestaan. d. Tegenwoordige grondwet dozer
kleine republiek dagteekent v. 29 Dec.1851 en
werd 7 Apr. 1875 herzien. Volgens haar bepalingen zijn d. Senaat on d. Burgerschap d.
hoogste staatslichamen. d. Senaat bestaat uit
14 laden, waarvan altijd minstens zes rechtsgeleerden on minstens vijf kooplieden moeten
zijn. d. Senatoren worden voor hun leven gekozen; d. voorzitter, die d. titel burgemeester heeft, wordt door d. Senaat zelf voor
d. tijd v. 2 jaar gekozen. d. Senaat is met 't
eigenlijke bestuur v. d. staat belast; hij heeft
't oppertoezicht over verkiezingen en rechtspleging, benoemt 't rneerendeel der ambtenaren, bezit in crimineele zaken 't recht
v. gratie, doch dealt d. wetgevende rnacht
met d. Burgerschap. Deze Burgerschap bestaat uit 120 laden, die gekozen worden voor
d. tijd v. zes jaar en waarvan om d. 2 jaar
't 3de deel aftreedt. Een commissie v.30 leden
beoordeelt d. a. d. Burgerschap gerichte Senaatsbesl uiten.
d. Stad Lubeck, met 36 835 in w. (met d. voorsteden 63 590 inw.), ligt a. d. rechteroever v.
d. Trave, 15 KM. v. d. uitmonding der rivier in
d. Oostzee. Zij is bijna a. alle ztjden omringd
door 't water v. d. Trave en haar bijvloed d.
Wackenitz; stevige poorten beletten voider
d. vrtjen toegang. Doze laatste herinneren
nog met d. Gothische kerken en hare hooge
torens, met 't oude, eerwaarclige Raadhuis,
enz. a. Lilbecks glansrijken tijd uit 't laatst
der Middeleeuwen, toen daze stad 't hoofd
der Hanze (zie dat art.) was. Doordat echter
d. wallen in vriendelijk plantsoen herschapen
zijn, d. vestingwerken geslecht en fraaie moderne huizen hiervoor in d. plaats gekomen
zijn, verliest Lubeck steeds meer v. haar
eigenaardig karakter v. voorheen. Een herinnering a. d. oude bolwerken leveren nog 't
hooge baksteenen gebouw v. d. Burgpoort,
v. 1444, en 't binnengedeelte v. d. Holsteinpoort, v. 1477 dagteekenende. 't Stadhuis a. d.
markt, waarvan 't oudste gedeelte in 1444
gebouwd werd, is mode een echt Gothisch
monument. 't Voormalige burgklooster met

zalen, zuilen en kapellen is een schoon gebouw v. baksteen uit d. 13e eeuw. Van d.
kerken is d. Mariakerk, v.1276-1304 gebouwd,
met twee torens v. 124 M. hoogte, d. schoonste. Van binnen ziet men er belangrijke
schilderijen, beroemde houtsnijwerken, een
merkwaardig uurwerk, drie orgels, een bronzen doopbekken v. 't jaar 1337 enz. d. Domkerk, deels in rond-, deels in spitsbogenstijl
gebouwd, met twee torens v. 120 M. hoogte,
bevat eveneens vele kunstschatten. d. Vijfbeukige Petri-kerk is in Gothischen stip omstr.
1300 gebouwd, terwijl d. Jacobi kerk. een Gothisch gebouw uit d. 14e eeuw is. d. Belangrijkste nieuwe gebouwen zijn meerendeels
particuliere huizen. d. Stad Lubeck heeft eon
gymnasium, een progymnasium, een reaalgymnasium, een zeevaartkundige school, een
industrieschool, een handelsschool, een doofstommeninstituut, twee hoogere burgerscholen enz.; verder is er eon aanzienlijke bibliotheek, een kabinet v. naturali6n, een verzameling v. Ltibecksche oudheden, meer dan eene
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schouwburg en zijn er goed ingerichte liefdadigheidsinstellingen.Weeks grootste beteekenis ligt noclitans in d. handel. d. Gezamenlijke
invoer over zee beliep in 1886 een waarde v.
188 522 814 mark. Uit Denemarken werd hoofdzakelijk graan (vooral rogge, gerst en haver),
uit Zweden bout en ijzer, uit Rusland en Finland werden graan, hennepzaad, boter, huiden,
borstels, houtwaren enz., uit Engeland steenkolen, uit Frankrijk werd wijn ingevoerd; bovendien nog v. deze en andere landen koffie e. a.
koloniale waren, tabak en sigaren, chemicalien, spirituali6n, teer en pik, kaarsen, zeep,
traan enz. 't Scheepvaartverkeer bedroeg in
1886 2208 in en 2219 uitgaande zeeschepen.
Sedert d. uitdieping der Trave tuss. LUbeck
en Travemiinde is d. stad ook voor groote
zeeschepen toegankelijk. Men vindt er voorts
tabaks- en sigarenfabrieken, zeepziederijen,
machinenfabrieken, stoom- en houtzaagmolens enz.
Van Lubeck (oudtijds Liubice) wordt 't eerst
in 't midden der lie eeuw, als liggende a. d.
uitmonding der Schwartau In d. Trave, gewag
gemaakt. Dit werd in 1138 door d. Slavische
Rugiers veroverd en verwoest, waarop graaf
Adolf II v. Holstein-Schauenburg in 1143 d.
tegenwoordige stad op een eilandje tuss. Trave
en Wackenitz stichtte. d. Nieuwe stad verhief
zich vooral onder Hendrik d. Leeuw, hertog v.
Saksen, a. wien 't in 1158 afgestaan werd en
die er in 1163 't Oldenburgsche bisdom heen
verplaatste. In 1226 door Frederik II tot vrije
rilksstad verheven, verkreeg Lubeck weldra
een belangrtike plaats onder d. noord-Duitsche
handelssteden; 't wist zijn vrijheid tegen d.
Denen te handhaven en trad tot 't Hanzeverbond toe. Met d. Hansa verviel ook voor
een goed deel d. belangrijkheid dezer stad,
vooral toen ook inwendige onlusten haar
bloei verminderden. In onze eeuw leed Lubeck
vooral door d. plundering der Franschen, die
't in 1810 met Frankrijk (depart. der Elbemonding) vereenigden. In 1866 was Lubeck a.
d. ztjde v. Pruisen; 't sloot hiermee in 1867 een
militair verdrag en trad 11 Aug. 1868 tot 't
tolverbond toe. Zie Deecke, „Die freie Hansestadt Ltbeck" (2e dr., 1854); Deecke, „Lubische
Geschichte und Sage" (1878) en „Chroniken der
deutschen Stadte" (1884).
Liibecic (JOHANN HEINRICH), een Duitsch
toonkunstenaar, geb. 11 Febr. 1799 te Alsen,
bij Dusseldorf, en overl. 1 Febr. 1865 te 's-Gravenhage, bespeelde met uitnemend gevolg
bijna alle strijk- en blaasinstrumenten, inzonderheid echter d. viool. Na te Potsdam, Riga
en Stettin in d. orkesten te hebben meegespeeld, werd hij in 1826 directeur der Kon.
Muziekschool te 's-Gravenhage en tevens d.
leider der diligentia-concerten aldaar. In 1829
ontving hij d. titel koninkl. kapelmeester en
in 1851, bij gelegenheld v. 't 25 jarig bestaan
der Haagsche Muziekschool, d. groote gouden
medaille. Van zijn composities zijn eenige
cantaten, ouvertures en concerten met lof
bekend.
Zijn zoon ERNST LUBECK, geb. in 1829 to
's-Gravenhage en overl. 17 Sept. 1876 te ParUs,
heeft zich als klaviervirtuoos naam gemaakt.
Hi) volbracht v. 1850—'54 met Fr. Coenen een
concertreis door geheel Amerika, bezocht
daarna d. voorn. steden v. Europa en vestigde
zich in 1851 te Parijs, waar hij als eon der
eerste klavierspelers hoog stond aangeschreyen. Ook zijn broeder Louis LUBECK, geb. in
1838 le 's-G-ravenhage, onderscheidde zich,
vooral als uitstekend cellist, op muzikaal
gebied. IIij was v. 1803—'70 leeraar a. 't con-
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servatoire te Leipzig, woonde dairna to
Frankfort a. d. M. en is tegenwoor tig solovioloncellist a. d. Hofopera to Berlijn.
.Liib.ke (wILHELm), een beroemd Duitsch
kunsthistoricus, geb. 17 Jan. 1826 to Dortmund. Htj werd in 1857 leeraar a. d. academie
v. bouwkunst to Berlijn en in 1861 hoegl.a.d.
polytechnische school to Zurich, zag zich vijf
jaar later tot prof. a. d. kunstacadernie to
Stuttgart benoemd en in 1885 a. die to Karlsruhe. Als d. belangrijkste zijner vele en alom
bekende werken noemen wij: „Die rnitteralterliche Kunst in Westfalen" (1853), „Goschichte der Architektur (6e dr.,1884), „Grundrisz der Kunstgeschichte" (100 dr., 1887), „Geschichte der Plastik" (3 dr., 1880), „Geschichte
der Renaissance Frankreichs und Deutschlands" (1868—'73), „Geschichte der italienischen
Malerei" (2 dln, 1878—'80), „Die Werke Peter
Vischers in Lichtdruck" (1878), „Kunstwerke,
andKustler"(187),„Gchiderutschen Kunst" (1888) enz.
Lublin of Ljublin, een gouvernement
in 't koninkrijk Polen, 306 vk. mtjlen oppervlakte, beslaande met een bevolking v. 93 600,
inw.'tWordN .ieprzv
gouvernement Siedletz, in 't W. door d. Weichsel v. Radom en in 't 0. door d. Boeg v. Volhynie gescheiden on grenst in 't Z. a.
't Land halt v. 't Z. n. 't N. af. Daar verheffen
zich d. hoogten v. d. Karpathischen landrug
tot meer dan 300 M. on deze vergezellen d.
Weichsel, die tuss. steile oevers n. 't N. stroomt.
d. Bodem is over 't algemeen vruchtbaar;
landbouw en veeteelt worden met good gevolg uitgeoefend. d. Handel is in handen der
Joden. d. Industrie, vooral suiker- en tabaks
fabricage, ijzergieterij enz., is bloeiend. 't Is
verdeeld in vier districten, Lublin, Zamosk,.
Hrubieszow en Kranista.
d. Hoofdstad Lublin ligt op een hellenden

grond a. d. rivier Bistrzyca in een fraaie en
.vruchtbare landstreek, omgeven door heuvels.
en meren. Zij is na Warschau d. grootste en
fraaiste stad v. 't rijk en d. zetel v. een bisschopen telt 39 900 inw., waarvan een groot gedeelte
Joden zijn. Lublin heeft een oud burgkasteel,
een schoone kathedraal en 11 andere kerken,
een seminarie, een schouwburg enz.'t Weven
v. wollen stollen is d. voorn. tak v. nijverheid ;
d. handel in laken, koren on wijn is er zeer
belangrijk; er zijn jaarlijks drie missen, dia
elk een maand duren.
_Lubliner (HuGo), een dramatisch dichter
v. Joodschen stam, bekend onder 't pseudoniem HUGO BURGER, gob. 22 Apr. 1846 to Breslau, had een tijdlang een weverij en leeft
tegenwoordig in Berlijn. 't Meest bekend v.
zijn blijspelen zijn: „Der Frauenadvokat" (1873), „Gabriele" (1878), „Die Frau ohne
Geist" (1879), ,,Der Jourfix" (1882), „GlUck bei
Frauen" (met G. von Moser, 1881), „Frau
Susanne" (met Paul Lindau, 1885), „Die armen
Reichen" (1886) en „Gratin Lam bach" (1886). Ook
hegon LUBLINER In 1886 d. romancyclus „Berlin im Kaiserreich".
Lublink (JOHANNES), doorgaans bijgen. DE
JONGE, geb. to Amsterdam 9 Febr. 1736, was
een der smaakvolste schrijvers, die ons vaderland in 't laatst der 18e en 't begin der 19e
eeuw gehad heeft. Met d. meeste Europeesche
talon vertrouwd, bracht hij een menigte dichten prozawerken in onze taal over, waaronder
wij slechts noemen vele „Fabelen", benevens d.
,Zedekundige lessen" v. Gellert, d. „Nacht,(4edachten" v. Young, d. „Jaargetijden" v.
Thomson. Ook was hij een zeer werkzaarn
medearbeider a. een menigto tijdschriften en
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weekbladen, die allerlei opstellen v. zijn hand
ontvingen, zoowel oorspronkelijke ale vertaalde, over historische, aesthetische, practische e. a. onderwerpen. Smaakvolle „Brieven"
gaf htj te Amsterdam in 1803. een belangrUke
verhandeling over d, „Waardij en het belang
v. d. godsdienst" to Groningen in 1804 in
't licht. Gedurende d. laatste jaren v. zijn
leven was hij blind en schreef zijn echtgenoote d. opstellen uit zijn mond op. Hij overl.
te Utrecht 24 Nov. 1816. Na zijn dood zijn
keurige „Verhandelingen" v. hem uitgeg.
(1823. 2 dln).
Lublink Weddik

(BARTHOLOMEUS THEO-

een kleinzoon v. d. voorg., werd geb.
18 Sept. 1801 te Amsterdam en overl. 7 Nov.
1862 te Utrecht. Hij was achtereenvolgens
predikant bij d. Luthersche gemeenten to Purmerende (1829—'32), Rotterdam (1832—'36) en
Amsterdam (1836—'62). Behalve een aantal
bijdragen in verschill. tijdschriften, jaarboekjes enz., schreef hij (niet zelden onder 't pseudoniem spiri us asper et lenis): „Gedichten en
verhalen" (1831; later uitgeg. onder d. titel
„Oudoom Jakob's Gedichten- en Beeldenboek"),
„Pandora", Lectuur voor d. beschaa1den stand
(1833—'40), „Gedachten en beelden" (1834), „Gesprekken in socratischen vorm" (1835), „'t
Leven en bedrijf v. Dr. M. Luther" (2 dln,
(1840—'41), met 0. G. Heldring „Waarheid en
gevoel in het leven" (1837), „Proeve over d.
invloed des cliristendoms op d. poezie" (1843),
„d. Binnenkamer v. een kruidenier" (1852),
„Tafereelen, gedichten en beelden. Impressions
de voyage, verzameld langs d. Rijn en in
Zwitserland" (1854), „Open brief a. d. paus"
(1854), „Nieuwjaarscourantje voor rijk en arm,
jong on oud" (1855), „Brief v. oudoom Jakob
a. zijn stad- en landgenooten over d. watersmod in 1855", „Oudoom Jacobs blauw zakboekje" (1856), „Gedachten-nrozaiek. Menschenen levensbeschouwingen" (1858), „Asters".
Gedichten (1861), „Heristloover". Gedichten
(1862). Zie „Hand. der Maatsch. d. Nederl.
Letterk. 1863".
Lubomirski, een Poolsch geslacht, dat
in 1647 in d. Duitschen Rijksvorstenstand verheven werd. Georg Lubomirski was onder
Johann Kasirnir grootmaarschalk en veldhetman, behaalde in 1660 d. overwinning op
d. Russ. veldheer Scherematjew bij Cudnowo
en, toen hij bij zijn koni.ng in ongenade vial,
ook over d. koninkl. troepen in 1664 en 1665,
verliet daarna Polen en stierf in 1667 to Breslau. — Zijn zoon, STANISL A W LUBOMIRSKI, was
grootmaarschalk onder Johann III en stierf
in 1702. Hij schreef talrijke Poolsche gedichten
en vertaalde Guarini's „Pastor fido". 't Geslacht bloeit nog in drie takken in Polon en
Galicia.
DORUS),

Luc (J. A. DE). Zie Deluc.
Lucaische eilanden.
Zie Bahamaeilanden.
Lucanie, een bergachtige landstreek in

Beneden-Italia, grenzende t. 0. a. d. golf v.
Tarente, t. N: a. Apulia, t. W. a. Campanie
en d. Tyrrheensche zee en t. Z. a. Bruttium.
't Werd in d. vroegste tijden door d. Oenotriers
bewoond, waarbij zich later Grieksche yolkplantingen voegden, a. welke d. kuststeden
Paestum, Heraclea, Sybaris en Elea of Velia
haren oorsprong to danken hadden.
Lucanus (MARCUS ANNA EUS), een Romeinsch dichter, een zoon v. Annaeus Mela,
d. broader v. d. wijsgeer Seneca, zag to Corduba
in Spanje in 't 38e jaar onzer tijdrekening
't eerste levenslicht. In zijn vroegejeugd ging
hij n. Rome en hij wist zich door een lofgedicht
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zoozeer in d. gunst v. Nero to dringen, dat
deze hem, toen hij d. bevoegden ouderdom
bereikt had, tot quaestor en augur aanstelde.
Ondertusschen had LUCANUS d. onvoorzichtigheld tegen Nero, die op d. Parnassus denzelfden rang als in d. wereld wilde bezitten r
in'tsrjdpeko.Estvr
Orpheus, d. laatste Niobe ten onderwerp:
cANus behaalde d. over winning en Nero had
't verdriet, dat hij zijn mededinger in d. circusv. Pornpejus moest zien kronen. Van dit oogenblik of besloot d. keizer zijn dood, waartoe
LUCANUS, die uit haat tegen zijn vervolger a.
d. samenzwering v. Piso had deelgenomen,
dan ook kort daarna veroordeeld werd. Daar
d. wijze v. zijn dood door Nero a. hem wasovergelaten, verkoos hij zich in een warm
bad d. aderen to laten openen on zeide hij in zijn
laatste oogenblikken d. verzen op, die hij op
een soldaat (op dezelfde wijze gestorven) gemaakt had. Van 's mans werken zijn slechts.
overgebleven zijn „Pharsalia Lib. X", zijnde
een gedicht over d. oorlog tuss. Caesar en .
Pompejus, waanin wel veel schoons gsvonden
wordt, doch dat meestal stroef en duister is en
ook veel bombast bevat. d. Oudste uitgaaf v. dit
werk is v. 1469 to Rome; d. meest gezochte
drukken zijn die v. Oudendorp (1728), v. Burman (1740) en die v. K. F. Weber (met noten
v. Hugo Grotius on Bentley en met d. scholien„
3 dln, Leipzig 1821-1831).
Lucaris (cYarmxs), geb. op 't eiland Candia, in 1572, trad bij d. Grieksche kerk in d._
geestelijken stand en klom op tot d. waardigheld v. patriarch, eerst v. Alexandria, later
v. Constantinopel. Hij was een krachtig bestrtjder v. d. pogingen, die d. Jezuleten ten
tijde v. paus Urbanus VIII aanwendden om
d. Grieksche kerk in d. Latijnsche op tenemen. Waarschijnlijk was 't op aanstoking
v. hen, dat FUCARIS bij d. Turkschen keizer
v. hoogverraad werd beschuldigd, 'tgeen ten
gevolge had, dat hij op diens bevel in 1638,
geworgd werd. Hij was een zeer geleerd
man, over wiens leerstollingen on verdiensten ook in 't art. Grieksche Berk 't noodigeis gezegd.
Lucas, d. schrijver v. 't derde Evangelie en
volgens 't aangenomen gevoelen ook v. d. Handelingen der Apostelen, was waarschijnlijk teAntiochie in Syrie geb. en v. beroep geneesheer, terwijl hij ook d. schilderkunst zal beoefend hebben. Of hij tot 't getal v. Jezus''
70 discipelen behoord heeft, wordt met recht
betwijfeld. Uit zijn eigen verhaal weet men,
dat hij Paulus vergezelde op diens tweede
zendingsreis (Hand. XVI : 10 very.) en n. Rome(Hand. XXVII: 1 very.). Als d. plaats v. zijn
overlijden noemen sommigen Thebals, anderen
Ephese. Zijn beide geschiedkundige geschriften, die in d. Canon v. 't N. V. zijn opgenomen,
zijn door hem opgedragen a. zekeren Theophilus, v. elders niet bekend. d. Echtheid en
waarde v. 't Evangelie is aangetoond door
Dr. J. ab Utrecht Dresselhuis in D. I. en
die v. d. „Handelingen" door Dr. J. J. v.
Oosterzee in D. VII v. d. volgreeks der „Werken v. 't Haagsche genootschap" (1839 en '46).
Lucca (PAULINE), een beroemde operazangeres (sopraan), geb. 21 Apr. 1842 te Weenen, was d. dochter v. behoeftige Israelietischeouders. Zij ontving haar oerste opleiding v.
Joseph Ruprecht to Weenen, waar zij voor
't eerst in 1859 in d. „Freischiltz" optrad.
Daarna werd zij a. 't theater to Olmutz aangesteld en in 1861 voor haar leven a. d. hofopera to Berlijn verbonden, waar zij , understeund door Meyerbeer, steeds hooger in d.
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gunst v. 't publiek en v. 't hof steeg. Ook
gaf zij gastspelen in d. schouwburgen v. Lon-den, s. Petersburg en elders, waardoor haar
roem meer en meer gevestigd werd. In 1868
trad Pauline in 't huwelijk met, Baron von
Rhaden; zij brak echter reeds in 1872 deze
verbintenis of en begaf zich n. Amerika, waar
.ze d. majoor von Wallhoten huwde. In 1889
verliet zij 't tooneel en richtte zij to Weenen
,een zangschool op.
Lucca, d. hoofdstad v. een gelijknamig
•district. v. d. Italiaansche prov. en v. 't voormalige vorstendom Lucca, ligt 15 M. boven
d. zee in 't vruchtbare dal v. d. Serchiot en
a. d. spoorweg Pisa-Pistoja. d. Stad is nog
-door wallen omringd, die echter hoofdzakeltjk
tot wandelplaatsen dienen; d. straten zijn
, nauw, doch vriendelijk en voor een Italiaansche stad zindelijk. 't Aantal inw. bedraagt
.69 000. Van d. 40 kerken zijn voor d. kunstgeschiedenis merkwaardig d. Basiliek San
Frediano, die uit d. Longobardentijd stamt,
kerk an Michele uit d. 13e eeuw, met eon
grootsch6 zuilenfacade. en d. in 1320 voltooide
, dom Sam. Martino. Van d. paleizen is d.
Palazzo Pubblico (eons Ducale) a. d. Piazza,
Grande om zijn schildertlen- en boekenverzameling vooral noemenswaard ; voor dit paleis
verheft zich 't gedenkteeken v. hertogin Maria
Louise v. Bartolini, a. wie d. stad een uitstekende waterleiding met 459 bogen dankt. Van
, d. overblijfselen der Oud-Romeinsche bouwkunst is 't belangrijkst 't amphitheater San
Martino. Lucca is d. zetel v. een prefect en
eon aartsbisschop, heeft een gymnasium,
,een koninklijk lyceum, een technische school,
een normaalschool voor onderwijzeressen, een
rconservatoire, eon muziekinstituut, een teekenschool, een koninkl. kunstacademie, twee
Academien v. Wetenschappen, eon openbare
boekerij v. 60 000 din. vijf archieven met vele
, 00rkonclen on een reeds in 1413 gesticht ziekenhuis. d. Industrie v. zijde, katoon- en wolwaren,
strooien hoeden enz. is er zeer belangrijk. d.
Omstreken leveren veel zijde. In 't dal der
Lima, 27 KM. t. N.-0. v. Lucca, bij d. plaats
Ponte a. Serraglio, liggen d. beroemde baden
v. Lucca; d. in d. nabijheid gelegen badplaats
Montecatini is bekend door d. grot Monsummano,
waarin warme bronnen ontspringen, wier
heete dampen een natuurlijk stoombad geven.
d. Provincie Lucca telt op ruim 27 vk. mijlen
296 345 inw. on bestaat uit 't gebied v. 't voormange hertogdom Lucca en acht gemeenten,
, die vroeger tot 't Toscaansche Compartimento
v. Pistoja behoorden. d. Bodern is in 't Z.
vruchtbaar, in 't N. naar d. Apennijnon wordt
hij steenachtig. 't Klimaat is in 't bergachtige
noorden ruw, in d. vlakte beet, in d. moerassige streken vochtig on ongezond. d. Voorn.
producten zijn graan, peulvruchten, wijn en
zuidvruchten. Ook wordt d. zijdeteelt en d.
vee-, vooral d. schapenteelt veelvuldig gedreven.
Lucca, 't oud-Romeinsche Luca, oorspronkelijk een Ligurische stad, was sedert 178 v.
Chr. een Romeinsche kolonie en werd eerst
tot Cis-Alpijnsch Gallic, later tot Etrurie gerekend. Onder d. Longobarden had 't eigen
graven; ontwikkelde sedert d. 12e eeuw zijn
stedelijke vrijheden en sloot zich bij d. partij der
Guelfen aan. In d. 14e eeuw wierpen zich dikwijls voornarnen v. 't land tot beer op en deze
verwierven dan v. Keizer Lodewijk IV d. hertogstitel. Keizer Karel IV gaf d. stad haar vrijheden terug en deze bleef een aristocratische
vrijstaat, tot ze in 1797 door d. Franschen ver•overd word, die Lucca eerst tot een koninkrijk
T.
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„Hetruri6", in 1805 echter tot een vorstendom
Piombini (onder Napoleons zuster Elize, gemalin v. vorst Bacciocchi) maakten. Door 't
Weener Congres werd Lucca in 1815 als een
hertogdom a. d. infante Maria Louise, dochter
v. koning Karel IV v. Spanje en gewezen
koningin v. Hetrurie, toegewezen. Maria
Louise regeerde tot 1819, toen haar zoon Karel
II Lodewijk v. Bourbon meerderjarig werd
verklaard. d. Laatste stond 5 Oct. 1847 't hertogdorn a. Toscane af, omdat hij uitzicht had
op Parma, dat hem kort daarop door d. dood
v. Marie Louise, weduwe v. Napoleon (18 Dec.
1847), toegewezen werd. Sedert deelde Lucca
't lot v. 't groothertogdom Toscane (Zie Mazzarosa, „Storia di Lucca", 1833).
Lucchesini (GIROLAMO, MARCHESE), een
Italiaansch staatsman in Pruisischen dienst,
geb. 7 Mei 1751 to Lucca, was bibliothecaris
en voorlezer bij Frederik d. Groote, verkreeg
na diens dood verscheidene politieke opdrachten en woonde o. a. in 1791 als gevolmachtigde
v. Pruisen 't Congres te Reichenbach bij, was
v. 1793—'97 gezant to Weenen en ging in 1802
als buitengewoon gezant n. Parijs. Daar d.
wapenstilstand, na d. slag bij Jena door hem
met Napoleon gesloten, niet d. goedkeuring
des keizers wegdroeg, kreeg LUCCHESINI in
1807 zijn ontslag. stierf 20 Oct. 1825 te
Florence als kamerheer v. d. vorstin v. Lucca,
een zuster (Elize) v. Napoleon I. Hij schreef
„Sulle cause e gli effetti della confederazione
Renana etc.". — Zijn brooder, CESARE LUCCHESINI, geb. 2 Juli 1756, gest. 16 of 17 Mei
1832 als staatsraad to Lucca, heeft zich als
taalvorscher en letterkundige bekend gemaakt.
Zijn „Opere" verschenen in 1833 to Venetic
in 22 din.
Lucchesini. Zie Testa.
Luce (simEoN), een Fransch geschiedschrijver, geb. 29 Dec. 1833 to Bretteville-sur-Ay
(dep. Manche), werd in 1859 archivaris v. 't
departement Deux-Sevres en in 1866 a. 't
nationaal archief; ook is hij lid v. d. Academie des Inscriptions at belles lettres en directour v. d. Bibliotheque de l'Eeole des Chartes.
Zijn „Histoire do Bertrand Duguesclin et do
son (vogue" (1876, 2e dr., 1883) word bekroond.
Verder dienen v. LUCE nog vermeld to worden
d. „Chronique inedite des quatres premiers
Valois" (1862) en d. ,,Chroniques de Froissart"
(7 din, 1866—'77). •
Lucena, eon stad in d. Spaansche prov.
Cordova en 8'/ 2 mijl t. Z.-Z.-0. v. d. stad v.
dien naam, a. d. Caseajar, telt 19 880 inw., die
zich met fabricage v. aardewerkwaren, zeep,
linnen en laken bezighouden. d. Paardenteelt
v. d. omstreken is beroemd.
Lucera, een stad in d. Italiaansche pro v.
Foggia, 8i(2 mijl t. Z.-0. v. d. stad v. then
naam, heeft een technische school, een 1 yceum,
is d. zetel v. een bisschop en telt 15 800 inw.
Lucera is 't Luceria Apulorum v. d. oudheid.
Lucern (Duitsch Luzern), een Zw itsersch
kanton, gronst in 't N. a. Aargau, in 't 0. a.
Aargau, Zug on Schwyz, in 't Z. a. Unterwalden en Bern en in 't W. a. Bern en heat
op 27,3 vk. mijlen 134 800 inw. 't Grootste gedeelte v. d. bodem is hoogvlakte ('t zoogen.
Gau in 't N.), een kleiner zuidel. deel wordt door
d. Voralpen (Lucerner Alpen) ingenomen. Jo
d. oostel. hock v. 't kanton, a. gene zijde v.
't Vierwoudstedenmeer, strekken zich tuss.
Waggis en Viznau d. zuidel. hellingen v. d.
Rigi uit. Over eon korte uitvestrektheid
stroomt d. Rousz, die bij Lucern 't Vierwoudstedennieer verlaat, door 't kanton en 14 neemt
dan links d. Kleine Emmen op, die uit Entle-
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ouch komt. Door 't Gau stroomen kleine
rechter zijrivieren v. d. Aar, als d.Wiggern,d.
Buhr met 't Sempacher meer en d. Hall wyler
Aa. d. Grootendeels Duitsche bevolking, die
.op 5630 zielen na d. Kath. godsdienst belijdt,
houdt zich in 't Gam hoofdzakelijk met landbouw en industrie bezig, in Entlebuch vooral
met veeteelt. 't Gam produceert graan, aardappelen, ooft (vooral peren), vlas en hennep
en levert ook veel trekossen. In d. Emme en
Luthern (linker zijrivier v. d. Wiggern) werd
nog in d. 19e eeuw goud gewasschen, waaruit
Lucerner dukaten geslagen werden. Stroovlechterij en zijdeweverij zijn d. voorn. takken v. industrie; ook vindt men er katoenindustrie en machinefabricage. d. Invoer bestaat hoofdzakelijk in koloniale waren, zout,
.cdie en metalen, d. uitvoer in kaas, vee, graan
-en kirschwasser. d. Grond wet, die 28 Febr.
1875 door 't yolk aangenomen en 12 Nov.
1882 herzien werd, is democratisch. 't Zelfbestuur v. 't kanton wordt uitgeoefend door
d. Grooten Raad, waarin op iedere 1000 zielen
v. d. bevolking een lid gekozen wordt voor
vier jaar. d. Uitvoering der wet berust bij
,een regeeringsraad v. zeven leden, die door
d. Grooten Raad voor d. tijd v. vier jaar gekozen
worden. 't Kanton wordt verdeeld in vtlf districten, nl. Lucern, Entlebuch, Hochdorf,
Sursee en Willisau. Lucern was, toen 't 7 Nov.
1332 in d. Bond der Woudsteden toetrad, nog
maar een stad; deze dankte haar oorsprong
,en waarschijnlijk ook haar naam (Ludgaria,
Luciaria) a. 't klooster s. Leodegar, dat in
740 door monniken v. d. abdij Murbach in
d. Elzas gesticht werd. In 1271 verkocht d.
stad 't klooster a. Rudolf v. Habsburg. Door d.
toetreding in 't Woudstedenverbond, waartoe
Lucern zich ten behoeve v. 't behoud zijner
stedelijke rechten genoodzaakt voelde, werd
d. band met Oostenrijk losser en d. slag bij
Sempach (1386) hief dien geheel op. In 1390
kreeg d. stad v. koning Wenzel ook d. bevestiging harer rijksvrijheid. In d. 14e en 15e
43euw verwierf zich Lucern door oorlog, aankoop en verpanding een aanzienlijk gebied.
't Zelfzuchtige bestuur v. d. staat door d. in
d. 16e en 17e eeuw tot aanzien gekomen
patricische geslachten maakte, dat in Entlebuch in 1653 d. Zwitsersche boerenoorlog ontbrandde, met welks onderdrukking d. heer-schappij der patriciPrs eerst voor goed bevestigd werd. Deze werd eerst afgeschaft ire 1798.
toen d. stad Lucern d. hoofdstad v. d. Helvetische Republiek werd, maar reeds in 1818
kreeg 't kanton Lucern weer een bijzonder
staatswezen. Talrijke onlusten over d. grondwet verontrustten sedert 't kanton, inzonderheld v. 1830—'48, toen d. liberale partij, die
in 1830 a. 't bewind gekomen was, door d.
.clericaal-democratische onder leiding v. d. boor
Joseph Leu bestreden werd, wat in 1844—'47
tot opstanden, tot d. stichting v. d. „Sonderbund" en tot d. „Sonderbundsoorlog" aanleiding gaf. (Zie Pfyffer, „Geschichte der Stadt
and des Kantons Lucern", 2 din, 1850—'52, en
v. denzelfde, „Der Kanton Zilrich", 2 dln,
1858—'59).
Lucern, d. hoofdstad v. 't gelijknamige
Zwitsersche kanton, met 18 000 in w., is zeer
schilderachtig gelegen a. d. noordwestlijken
oever v. 't Vierwoudstedenmeer en wordt
door d. Reusz, die hier 't meer verlaat, in een
grootere oostelijke en een kleinere wetelijke
helft verdeeld. Prachtige tuinen omsluiten d.
stad en schoone landhuizen liggen verstrooid
a. d. hellingen der bergen, terwijl groote

hotels zich a. d. oever v. 't meer verheffen.
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Een prachtige brug voert over d. Reusz 1)0
d. plaats, waar deze 't meer verlaat. Bij d.
oude Kapelbrug, die reeds in 1330 gebouwd
werd, staat een watertoren, 't oudste gebouw
der stad en reeds uit d. tijd der Romeinen
stammende; hij moet all vuurtoren (lucerna,
v. daar volgens sommigen d. naam der stad) gediend hebben. Van d. kerken zijn bezienswaardig d. in 1663 gebouwde stiftkerk s. Leodegar, d.
Jezuietenkerk v. 1667 en d. nieuwe Gereformeerde Kerk. d. Belangrijkste wereldltjke gebou wen zijn 't raadhuis, 't tuighuis, met oude
tropeeen, 't theater, 't weeshuis, 't stedelijk
gasthuis, 't museum en 't bibliotheeksgebouw.
In d. Waggisvoorstad bevindt zich 't schoone
Leeuwentnonument, in 1821 naar een model
v. Thorwaldsen opgericht, ter gedachtenis a.
d. Zwitsers, die 10 Aug. 1792 bij d. verdediging
der Tuilerien gevallen ztjn. Lucern heeft een
priesterseminarie, een gymnasium, weverijen
handschoen-, wagen-, ijzer- en koperwarenfabricage. Lucern is 't vereenigingspunt v.
vele spoorwegen en 't kn000punt v. 't stoombootverkeer (sedert 1835) op 't Vierwoudstedenmeer. d. Ligging der stad a. 't meer en in 'd.
nabtjheid v. d. Rigi maken haar tot een
hoofdstation voor d. Zwitsersche toeristen.
Lucerne. Zie Rupsklaver.
Luchon, een Fransche badplaats. Zie
Bagneres de Luchon.
Lucht bestaat hoofdzakelijk uit een mengsel v. stikstof en zuurstof; bovendien bevat
zij steeds in een geringe veranderlijke hoeveelheid waterdamp en koolzuur en als toevallige
bestanddeelen sporen v. andere stoffen. Eerst
in d. 17e eeuw ontdekte GALILEI, dat lucht
zwaar is; om haar soort. gew. to bepalen,
wordt een groote glazen bol, met lucht gevuld, gewogen, daarna leeggepompt door
middel v. een luchtpomp en vervolgens nogmaals gewogen. Op die wijze is gevonden,
dat 1 cM 3 lucht bij d. temperatuur 0° C. en
bij d. druk v. 760 mM. 0,00129318 Gram, dus
1 L. 1,2931 G., weegt. Omdat 1 L. water
1000 G. weegt, is lucht dus 773 maal lichter
dan water. Zij is 14.43 maal zwaarder dan
waterstof. Bij 't soort. gew. v. gassen word
vroeger algemeen en wordt tegenwoordig nog
dik wijls 't soort. gew. v. lucht als eenheid
aangenomen; dat v. waterstof als eenheid
aan to nemen verdient echter verreweg d.
voorkeur. Ten gevolge v. haar zwaarte oefent
d. dampkringslucht een druk uit, die geltjk is
a. d. druk v. een kwikkolom v. 76 cM. hoogte
bij d. temperatuur 0° C. Omdat 1 cM 3 kwik
13,597 G. weegt, is d. druk, dien d. luchtzuil
op 1 cM 3 v. d. aardoppervlakte uitoefent,
1,0337 KG.
Evenals water en vuur werd ook lucht in
vroegere tijden voor een enkelvoudige stof,
een element, gehouden. In 'tt begin der 17e
eeuw werd 't bekend, dat bij 't vorbranden
en 't ademen in een gesloten ruimte een deel
der lucht verdwijnt en dat 't overgebleven.
deel niet meer voor d. onderhouding v. 't
verbrandings- on ademingsproces geschikt is;
dit laatste deel der lucht noemde men bedorven lucht, 't eerste deel vuurlucht. In d. tweede
helft der 18e eeuw vonden SCHEELE in Zweden
en PRIESTLEY in Engeland, dat, wanneer men
bij d. zoogen. bedorven lucht (stikstof) een
zekere hoeveelheid v. 't gas voegt, dat door
verhitting v. kwikoxyde verkregen wordt
(zuurstof), men een mengsel verkrijgt, dat
alle eigenschappen v. d. dampkringslucht
bezit. Ofschoon dus beide bestanddeelen der
lucht afzonderltik verkregen waren en door
hun vermenging weer lucht ontstaan was,
12
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heerschten Loch in dien Aid omtrent d. aard
der bestanddeelen en omtrent 't wezen v.
't verbrandings- en oxydatieproces over 't
algemeen valsche begrippen. (Zie 't art. LAVOISIER). Lavoisier bewees, dat 4/6 v. een volumen lucht stikstof en 1/6 zuurstof is. Dat
stikstof een element is, werd door hem echter
pas in 1787 vastgesteld. Hij noemde dit
element azote (afgeleid v. icthri, leven).
d. Gewichtssamenstelling der lucht werd
door BOUSSINGAULT en DUMAS 't eerst bepaald
en dozen vonden, dat in 100 gewichtsdeelen
lucht 23,01 gewichtsdeelen zuurstof en 76,99
gewichtsdeelen stikstof vervat zijn. d. Samenstelling der lucht naar 't volumen laat zich
gemakkelijk met d. absorptiemeter bepalen.
Deze is een a. 't eene einde toegesmolten
glazen buis, welke v. een schaalverdeeling
voorzien is. Men vult haar met kwik, plaatst
haar omgekeerd in verticalen stand in een
bakje met kwik on laat er dan lucht in opstijgen, wier volumen men op d. schaal afleest.
Door 't kwik v. 't bakje heen brengt men
daarna in d. buis een a. een platinadraad
bevestigd stukje phosphorus of een in een
oplossing v. pyrogalluszuur gedoopt coaksballetje. Dit absorbeert d. zuurstof uit d.
lucht on er blijft slechts stikstof achter, wier
volumen op d. schaal kan afgelezen worden.
Grootere nauwkeurigheid geeft echter d.
eudiometrische methode, die op 't verbranden
v. zuurstof met waterstof in een audiometer
berust. Men vindt dan, dat in 100 volumina
lucht voorkomen 20,95 vol. zuurstof en 79,05
vol. stikstof.
Evenals d. meeste gassen volgt lucht d.
wetten v. BOYLE en v. GAY-LUSSAC. Volgens
d. wet v. BOYLE IS 't volumen omgekeerd
evenredig met d. druk, wanneer d. temperatuur
constant blijft. Volgens die v. GAY-LUSSAC is
d. uitzettingscaffici6nt v. alle gassen 1 /273
of 0,003 655, wanneer d. druk constant blijft.
Wegens d. constante samenstelling der lucht
heeft men vroeger soms gemeend, dat lucht
een chemische verbinding v. zuurstof en stikstof is. Deze meening is echter door d. volgende feiten weerlegd. Alle chemische verbindingen bevatten haar bestanddeelen in
atomistische hoeveelheden, wat bij lucht niet
't geval is. Bij d. menging v. stikstof en zuurstof tot lucht heeft noch uitscheiding noch
absorptie v. warmte plaats, wat anders bij
chemische verbindingen steeds waargenornen
wordt. Bovendien heeft d. door water en andere
oplosmiddelen geabsorbeorde lucht een andere
samenstelling als d. dampkringslucht; dit
berust op 't verschil in oplosbaarheid tuss.
stikstof on zuurstof. d Door verwarming uit
water verdreven lucht bestaat volgens BUNSEN
uit 34,9 vol. zuurstof en 65,1 vol. stikstof.
Lucht is dus niet een chemische verbinding,
maar een mengsel v. stikstof en zuurstof.
Behalve stikstof en zuurstof bevat lucht
ook in geringe hoeveelheden waterdamp en
koolzuurgas. d. Aanwezigheid v. waterdamp
kan men gemakkelijk daaraan bemerken, dat
koude voorwerpen in lucht vochtig worden.
d. Hoeveelheid waterdamp hangt v. d. temperatuur of en beantwoordt a. d. dampspanning
v. water. 1 M 3 met waterdamp verzadigde
lucht bevat bij 25° C. 22,5 gram water; bij d.
afkoeling tot 0° slaan hiervan 17,1 gram als
vloeistof neer. Gewoonlijk bevat lucht slechts
50 a 70 pct v. d. voor d. verzadiging noodige
hoeveelheid waterdamp. 't Watergehalte der
lucht wordt of volgens physische methode
bepaald (hygrometers) of direct door weging
gevonden. Tot dit laatste doel leidt men een
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bepaalde hoeveelheid lucht door een metchloorcalcium of zwavelzuur gevulde buis erg
men bepaalt dan d. gewichtstoename.
't Koolzuurgehalte der lucht wordt aangetoond door 't feit, dat een heldere oplossing v. barium- of calciumhydroxyde bij 't doorleiden v. lucht troebel wordt. Men bepaalt
dit gehalte door lucht, die v. waterdamp
bevrijd is, door een buis met kaliumhydroxydate leiden en d. gewichtstoename to bepalen..
10 000 dln dampkringslucht bevatten gewoonlijk 2,9 a 3 dln koolzuurgas.
Behalve d. vier besproken gassen bevat d._
lucht nog meestentijds, ofschoon in goring° ,
hoevlid,znwatrsofpexyd
ammoniumzouten (bijv. ammoniumnitriet)._
Bovendien zijn in d. onderste lagers der dampkringslucht d. microscopische kiemen v. orga
nisrnen aanwezig, die d. verschijnselen der
rotting on gisting v. organische stoffen tevoorschijn roepen.
1782
Luchtballon. d. ,Luchtballon werd in 178
door d. gebroeders Etienne en Joseph Montgolfier, papierfabrikanten te Annonay its..
Frankrijk, uitgevonden. Zij maakten een grooten bol v. gevernist papier, welke v. onderen
eon opening v. eenige vierkante voeten had; -,
onder dozen ballon was op korten afstand
een korf v. ijzerdraad aangebracht, welke
een brandende stof voorzien was. d. Lucht in
d. bol werd zoodoende verwarmd en derhalve
lichter en, zoodra nu d. gehedle toestel met.
alles wat daartoe behoorde, lichter was dan
d. verplaatste massa lucht, moest d. luchtballon natuurlijkerwijs stijgen on wel zoolang,
dat hij in een luchtlaag kwam, in welke
gewicht v. d. verplaatste hoeveelheid lucht
gelijk was a. 't zijne. d. OpstijgingskrAacht v.
een luchtballon wordt berekend op d. volgende
wijze. Is V 't volumen v. 't gas, dat d. ballon
vult, in M3, d 't gewicht v. 1 M 3 v. 't gas,
D 't gewicht v. 1 M 3 der verplaatste dampkringslucht, dan is V (D—d) d. opstijgingskracht
v. 't gas. Noemen wij P 't gewicht v. d. niet.

gevulden ballon met toebehooren en lading,.
dan zal d. ballon in evenwicht zweven, all
V (D d) = D is. In hoogere luchtlagen nemen
D en d of en neemt V toe, maar zoodanig,
dat V (D — d) kleiner, dus d. stijgkracht v. d.
ballon kleiner wordt. Dat heeft ten gevolge,
dat d. ballon eindelijk in een luchtlaag zal
komen, voor welke d. bovenstaande gelijkheid
geldt. Boven daze luchtlaag kan d. ballon niet
stijgen.
Door aeronautica of luchtvaart verstaat men
d. kunst zich door middel v. een luchtballon
in d. lucht te verplaatsen. Daartoe wordt hij
uit een ondoordringbaar gemaakte zijden stof
vervaardigd, met een netwerk omgeven ten
einde minder gevaar v. springen te hebben
en v. een schuitje voorzien, waarin d. akronauten of luchtvaarders plaats nemen en
waarin ballast medegevoerd wordt, om naar
verkiezing door 't uitwerpen daaraan nog
hooger te kunnen stijgen, terwijl een klep, in
d. luchtballon aangebracht. toelaat, 't gas
gedeeltelijk te doen ontsnappon. In 1783 reeds
werd een ballon door d. professor Charles te
Parijs met waterstofgas gevuld. Tegenwoordig
worden voor d. gewone luchtreizen d. ballons
met steenkoolgas gevuld. Bij 't vertrek is
d. ballon nooit geheel gevuld, omdat bij 't opstijgen 't gas zich uitzet ten gevolge v. d.
verminderde drukking v. buiten.
Wij zullen een vluchtige schets v. d. geschiedenis der luchtvaart geven en daartoe
als gereede inleiding beginnen met eenige
pogingen tot vliegen to vormelden. To alien
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tijde heeft men menschen gevonden, wien
't niet a. lust ontbrak zich in d. lucht to
verheffen. Om v. Daedalus, d. wader der vliegkunst, niet eons to gewagen, zullen wij onder
meer anderen melding maken v. d. natuurkundige Dante, die in 't laatst der 15e eeuw
to Perugia leefde on een paar vleugels liet
maken, waarmee hij, zooals men beweert,
verscheidene keeren over 't meer Trasymenes
vloog, totdat hij eindelijk bij 't vertoonen
zijner kunsten a. zijn stadgenooten neerviel
en een been brak. In 't laatst der 16e eeuw
had een jonge smid uit Sable in Frankrijk
insgeltjks een stel vleugels gemaakt, waarmee
hij echter alleen in een schuine lijn v. een
hoogte kon neerdalen; zich in d. lucht to
verheffen was hem onmogelijk. Verschill.
werktuigen werden nog met 'tzelfde doel gemaakt, doch d. meeste beproevers kregen
daarmee ongelukken on braken d. hals. In
't begin der 19e eeuw ward veel over een
horlogemaker uit Weenen, Degen gonaamd,
gesproken; hij vloog in d. rijbaan v. Weenen
langs ijzeren stangen, die door 't gebouw
liepen. In Parijs evenwel, waar hij een openbare proefneming deed, mislukte daze volkomen. Verschill. andere meer of min onzinnige plannen tot vliegmachines kwamen a.
't licht; 't luchtschip v. Laurent in 1709, dat
v. d. Jezuiet Lara, die vier groote luchtledige
bollen v. zwaar koperblik onder een gevaarte
wilde hechten, ten einde dit in d. lucht to doen
stijgen, on d. toestel v. d. Portugees Don Gusman, die, naar men zegt, in 1736 reeds een
luchtballon uitvond, doch door d. inquisitie
belet ward zijn uitvinding verder to voltooien,
kunnen hiervoor ten bewtjze strekken.
Hoe 't zij, a. d. gebroeders Montgolfier komt
d. ear der uitvinding v. d. luchtballon onverdeeld toe. Hun eerste proefneming had 5 Juni
1783 to Annonay plaats. d. Ballon, v. linnen
vervaardigd en naar d. uitvinder montgolfiere
genoemd, had eon middellijn v. 11 M., woog
430 KG. en had meer dan 400 KG. a. ballast.
In 10 minuten steeg hij tot een hoogte v.
bijna 2000 M. on hij vial op 800 M. afstands
v. d. plaats der opsttlging neer.
d. Aandacht der natuurkundigen ward door
doze nieuwe uitvinding gaande gemaakt en
d. professor Charles, die to Partjs door eenige
bijzondere personen met d. werktuigkundigen
gebr. Robert belast was met 't onderzoek der
zaak, kwam op 't denkbeeld, d. luchtballon
met waterstofgas to vullen. Een ballon v.
4 M. middellijn, naar hem charliere genoemd,
steeg in d. Champ-de.Mars to Parijs met een
ongekende snelheid omhoog on verdween
spoedig uit 't gezicht. Door to groote uitzetting v. 't gas kreeg hij eon groote scheur on
vial hij uur later op 5 uren afstands v.
Parijs in 't dorp Gonesse neer, waar d. boeren
in d. mooning verkeerden, dat d. maan v. d.
hemel vial, on 't onbekende ding met hooivorken on dorschvlegels geheel vernielden.
Door 't gelukken der proof v. Charles nog
moor aangewakkerd, besloten d. gebroeders
Montgolfier insgelijks een proof hunner uitvinding to Parijs to geven. Doze had 19 Sept.
to Versailles in tegenwoordigheid des konings
plaats on ward met een zeer gunstigen
uitslag bekroond. Pilatre du Rozier, directeur
v. 't koninklUke museum, die met klimmende
geestdrift daze proefnemingen gevolgd had,
vatte toen 't koene besluit op, in persoon in
d. lucht to stijgen. Reeds verscheidene keeren
had hij dit tot op een kleine hoogte in een
bevestigden luchtballon gedaan; maar nu
wilde hij met d. geheel vrijen ballon eon
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ware luchtreis ondernernen. 21 Nov. 1783
steeg hij met d. markies d'Arlande uit 't
kasteel la Muette nabij Parijs in een luchtballon v. 23 M. hoog on 15 M. middellijn op
on na 25 minuten daalden d. beide luchtreizigers omtrent 1'12 mtjl. v. d. plaats hunner
opstklging neer. Reeds een paar dagen later
aanschouwde Parijs een nieuwe luchtreis. d.
Professor Charles on Robert stegen 1 Dec.
uit d. Tuilerien in eon charliere omhoog,
welke reeds een groot aantal verbeteringen
ondergaan had (d. klep, 't schuitje met 't net,
d. ballast, 't anker, d. barometer). Zij verhieven
zich tot 600 M. on daalden op 9 uur afstands
v. Partjs neer; bij 't uitstijgen v. Robert steeg
d. luchtballon, plotseling verlicht, eensklaps
tot 3000 M. hoogte, doch hij daalde gelukkig
na 25 minuten weer op aarde neer.
De luchtreizen werden nu zeer talrijk, zoodat
men er tot Mrt. 1785 reeds 35 telde. Onder
daze was die v. d. Franschman Blanchard en
d. Amerikaan Jeffereys, welke 7 Jan. 1785 v.
Dover naar Calais overstaken, welke reis zij
in 2 uren 32 minuten volbrachton. Eenigen
tijd daarna, 13 Juli 1785, verloor d. eerste
luchtreiziger, Pilatre du Rozier, welke met
Romain v. Calais naar Dover wilde oversteken, 't leven. Hij had een montgolfiere aan
een charliere verbonden en stortte met zijn
makker kart na d. opstijging met groote snelheid naar beneden. Een der merkwaardigste
luchtreizen is die v. d. aeronaut Green, 7 Nov.
1836. Hij steeg to Londen op on daalde na
verloop v. 19 uren nabij Weilburg in Nassau
op 90 Duitsche mtjlen v. Londen neer. Bijna
gelijktijdig met d. luchtballon zelf vond men
d. parachute of 't valscherm uit, die, v. sterke
tat vervaardigd, veel overeenkomst met een
reusachtig regenscherm heeft on 't gevaar der
luchtreizen zeer vermindert. Blanchard was
d. eerste, welke daarmee neerdaalde on zijn
voorbeeld ward later dikwijls nagevolgd. De
Engelschman Cocking, wien dit dalon to langzaam ging, vond eon andere parachute uit,
die d. vorm v. een omgekeerd regenscherm
had ; zijn nederdaling daarmee was echter zoo
snel, dat hij in 1836 't leven daarbij verloor.
Tot. nu toe heeft men vruchteloos naar
middelen uitgezien om d. luchtballon met
eenige zekerheid to besturen. d. Luchtstroomingen, die men ovoral in onzen dampkring
ontmoet, voeren d. luchtballon mee en d.
aeronaut heeft slechts 't op- en neergaan in
zijn macht. Men heeft wel beproefd riemen
on zeilen to gebruiken; doch men heeft hun
aanwending laten varen, daar d. krachtsinspanning, die zij vorderen, niet opweegt
tegen d. kleine afwijking in d. richting, die
zij kunnen veroorzaken. Met een. wetenschappelijk doel geschiedden o. a. d. reis v.
BlOT 011 ARAGO in 1804, die tot 4000 M. stegen,
on die v. GAY-LUSSAC, die tot 7000 M. steeg.
In 1850 stegen BARRAL en Bixio ook tot 7000 M.,
maar een scheur in hun ballon noodzaakte
hen tot terugkeoren.
Een soort vliegwerktuig, waarvan Patin to
Partjs een plan maakte, zou uit vier groote
luchtballons bestaan, elk v. 30 M. middellijn,
die door een balkwerk v. 150 M. lengte on
65 M. breedte onderling verbonden zouden
zijn. Riemen on zeilen zouden dit werktuig,
dat tot heden slechts in plan bestaat, voor
besturing vatbaar maken. d. Menschen vergenoegden zich niet met zelf in d. lucht to
stijgen, maar voerden al spoedig paarden mee;
een der meest bekende v. die reizen was
die v. Testu-Brassy in 1790. In 't midden der .
19euwzagmnd.bkePoitvals
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ruiter in d. lucht stijgen, gezeten op een
paard, dat onmiddellijk a. d. luchtballon
bevestigd was.
Onder meer andere bekende luchtreizigers
willen wij nog opnoemen Coxwell, Green,
Kirsch, Godard enz.
Gedurende d. Fransche omwentelingsoorlogen werd een korps aeronauten opgericht;
men nam daarmee proeven bij 't beleg van
Maubeuge (1794), bij Charleroi, in d. slag bij
Fleurus en bij 't beleg v. Mainz. Ook bij 't
beleg v. Parijs in 1870 hebben luchtballons
d. Franschen vele diensten bewezen.
Luchtbelbuis (d.) dient voor 't horizontaal
stellen v. asses of platte vlakken. Zij bestaat
uit een cylindervormige, v. binnen uitgeslepen
glazen buis, wier binnenvlakte een deel v. 't
oppervlak v. een cirkelvormigen ring uitmaakt en die met een zeer bewegelijke vloeistof, alcohol of ether, zoodanig gevuld is, dat
er slechts een luchtbel in over is, die steeds
't hoogste punt zal trachten in to nemen. Doze
glazen buis is, met d. bolle kromming harer
binnenvlakte naar boven gekeerd, in een koperen buis geplaatst, die zoodanig vastgemaakt
is a. een vlakke koperen plaat, dat doze evenwtjdig is a. 't raakvlak in 't midden v. d.
bovenwand der glazen buis. Door middel v.
een schroef kan daze evenwijdigheid teweeggebracht worden. Wordt nu d. luchtbelbuis
op een horizontaal vlak geplaatst, dan zal d.
luchtbel zich naar 't midden v. d. bovenwand
der glazen buis begeven. Twee koperen bandjes begrenzen dan d. luchtbel en v. af daze
bandjes zijn op d. bovenwand verdeelingen
aangebracht.
Moet nu met behulp v. doze luchtbelbuis
een plat vlak horizontaal gesteld worden, dan
plaatst men d. buis op 't vlak. Gaat dan d.
luchtbel naar 't eene einde v. d. bovenwand,
dan is 't vlak a. dat einde to hoog en moot 't
dus a. dat einde zoo lang dalen, dat d. luchtbel zich weer tuss. d. koperen bandjes bevindt.
Doze bewerking wordt herhaald in een richting, die bijna loodrecht is op d. eerste richting, omdat, wanneer twee lijnen in een plat
vlak horizontaal zijn, dit zeker zelf ook horizontaal is.
Luchtbuizen en Luchtgaten zijn d.
ademhalingswerktuigen der insecten, duizendpooten en v. sommige spinachtige dieren. d.
Luchtgaten (stigmata) zijn d. meestal met
hoornachtige zoomen omgeven uitwendige
openingen der luchtbuizen (tracheae), welke op
d. wijze der takken v. een boom in twee of
meer nauwere buizen verdeeld zijn en zoo
met haar vertakkingen bijna 't geheele
lichaam vullen. d. Buizen zelf hebben twee
vliezen, tuss. welke een hoornachtige veerkrachtige spiraaldraad als opgerold is, door
welks veerkracht d. buizen, ook na uitwendige
drukkingen, opengehouden worden. d. Luchtgaten zijn in d. regel negen paar in getal,
somwijlen tien paar; bij larven vindt men
er dikwijls veel minder. Bij vele geslachten
is geen hoornachtige ring om d. stigmata aanwezig, maar zijn d. lippen der opening met
haren omzet en doze springen dan bij sluiting
over elk. been, zoodat er geen fijne stofdeeltjes in d. buizen kunnen indringen. d. Lucht
treedt nu door die organen 't lichaam der
genoemde dieren binnen en ververscht er
't vocht, dat men 't blood dier dieren zou
kunnen noemen.
Luchtmans is d. naam v. een bekenden
Leidschen boekhandel, in 1683 door JORDAAN
LUCHTMANS gevestigd en tot 1850 door diens
kinderen en kleinkinderen voortgezet. Vooral

LUC.

zeer belangrijke uitgaven v. classieke schrtjyore zagen bij hen 't licht, bezorgd door
mannen als Gronovius, Petrus Burmannus.
Rhunkenius, Valckenaer, Wyttenbach, Bake,
Peerlkarnp, d. Gelder e. a. Ook verschenen er
d. werken v. Groen v. Prinsterer, Bodel Nyenhuis, v. Hengel, Janssen, Ermerins, Juynboll,
Roorda, Veth, Dozy enz. — Onder d. vele wetenschappelijke mannen v. dezen naam verdient
afzonderlijk vermelding PIETER LUCHTMANS,
gob. 1 Apr. 1733 en sedert 1760 hoogl. in d.
ontleed- en verloskunde a. d. hoogeschool to
Utrecht. Hij ovee. 2 Febr. 1800.
Luchtpomp. Op 't streven der gassen,
iedere ruimte to vullen, berust d. voor d.
natuurkundige zoo gewichtige luchtpomp,
door welke men in staat is uit een ruimte d.
lucht zooveel mogelijk weg to nemen. 't Eenvoudigste werktuig v. doze soort is d. kraanluchtpomp, die reeds vervaardigd word door
Otto von Guericke, burgemeester v. Maagdenburg („Experimenta nova Magdeburgica de
spatio vacuo", Amsterdam 1672). In een pollen, good bewerkten cylinder kan een luchtdicht sluitende zuiger heen on weer bewogen
worden. d. Bodem v. d. cylinder is doorboord
on een buis, die in 't midden v. een tafeltje
uitmondt, stelt d. door een op 't tat eltje
staande glazen klok besloten ruimte met d.
cylinder in verbinding. In daze buis zijn
bovendien twee dwars doorboorde kranen
aangebracht. Wanneer men doze beide kranen
zoo stelt, dat d. inwendige ruimte v. d. cylinder noch met d. klok, noch met buitenlucht
in verbinding is en dan d. zuiger naar 't eene
einde v. d. cylinder trekt, ontstaat in dozen
een luchtverdunning, omdat d. zich eerst in
een klein deel bevindende lucht nu bijna d.
geheelen cylinder moot vullen. Draait men d.
eerste kraan (die 't dichtst bij d. glazen klok
is) zoo om, dat d. klok met d. cylinder in
verbinding komt, dan stroomt d. dichtere
lucht v. onder d. klok door d. buis in d. cylinder en wordt d. lucht onder d. klok meer
verdund. Sluit men daarna door d. eerste
kraan d. klok weer v. d. cylinder af, dan kan
men door 't terugschuiven v. d. zuiger bij 't
open zijn v. d. tweed° kraan d. lucht weer
uit d. cylinder drukken. Door herhalen v.
doze bewerking kan men langzamerhand d.
lucht onder d. klok tot op eon zekeren graad
verdunnen. Doze luchtpomp is wel d. eenvoudigste. maar ook d. ongeschiktste, omdat men
bij iedere verdunning drie bewerkingen moot
verrichten, 't uittrekken en induwen v. d.
zuiger en 't omdraaien v. d. kranen. d. Eerste
verbetering, die men a. 't werktuig aanbraeht,
was 't vervangen der twee kranen door een
dubbeldoorboorde kraan. Om 't omdraaien der
kranen geheel achterwege to kunnen laten,
heeft men ze later door kleppen vervangen.
Hierbij is d. zuiger door een gat in 't midden
doorboord, dat door een v. beneden naar boven
(d. zuiger bewege zich verticaal) zich openende klep afgesloten kan worden. Een dergelijke klep is a. d. bodem v. d. cylinder aangebracht, die zich ook v. beneden naar boven
opent. Wanneer men nu d. zuiger in d. hoogte
trekt, sluit zich d. klep in d. zuiger; door 0.
sterkeren druk v. d. lucht onder d. klok
wordt dan echter d. klep in d. bodem geopend,
waardoor d. lucht v. onder d. klok in d.
cylinder stroomt on dus verdund wordt.
Wordt d. zuiger naar beneden gedrukt, dan
wordt d. klep in d. bodem gesloten, omdat
dan d. lucht in d. cylinder onder d. zuiger, die eerst met d. lucht onder d. klok
in evenwicht was, sterker v. boven naar
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d. Kanalen, die d. cylinders met d. ontvanger
beneden drukt dan d. lucht onder d. klok
v. beneden naar boven. Spoedig wordt dan ; in verbinding brengen, vereenigen zich dadeltjk
ook d. klep in d. zuiger geopend en d. lucht ' achter d. cylinders tot een enkel kanaal, dat
horizontaal over d. tafel loopt, daarna vertistroomt uit d. cylinder door d. opening in d.
caal opstijgt on in 't midden v. een tafeltje
zuiger, tot deze op d. bodem v. d. cylinder
v. ma tglas eindigt. 't Boven dit tafeltje uitstaat. Intusschen zou bij deze eenvoudige
stekende eind v. 't kanaal is v. een schroefklepluchtpomp d. verdunning v. d. lucht onder
d. klok spoedig haar grens bereiken, omdat i winding voorzien, op welke men d. toestellen
kan schroeven, die luchtledig moeten gemaakt
d. lucht slechts dan v. onder d. klok in d.
worden. Bovendien zijn bij zoo'n luchtpomp
cylinder kan stroomen, wanneer zij d. klep in
steeds eenige klokken met afgeslepen rand,
d. bodem oplicht. Zij zal dus met 't stroomen
wier randen, voor 't luchtdicht passen op 't
in d. cylinder ophouden, zoodra d. druk v. d.
tafeltje, met wat vet worden bestreken.
lucht onder d. klok zoo klein geworden is,
Om to bepalen, tot hoe ver d. luchtverdat deze niet meer in staat is om d. klep op
dunning met d. luchtpomp gekornen is, bezitto lichten. Daarom heeft men a. 't werktuig
ten alle luchtpompen een barometer (ververdere veranderingen aangebracht en bewerkt, dat d. zuiger bij 't naar boven gaan
klikker genoemd). Deze is door een glazen
zelf d. klep in d. bodem opent en bij 't naar
klok omgeven, die in een hulsel v. messing
beneden gaan haar sluit. Tot dit doel is d.
sluit, dat door een buisgeleiding met 't v. d.
zuiger v. een doorboring voorzien, door welke
ontvanger naar d. cylinders voerend kanaal
een stang v. messing gaat, die luchtdicht in
in verbinding staat. Daardoor wordt zoowel
d. zuiger past. Aan deze stang is een naar
v. onder doze klok als uit d. ontvanger d.
onderen conisch afgedraaide verdikking aanlucht weggepompt. Men ziet dan bij iederen
zuigerslag 't k wik in d. barometer dalen on
gebracht, welke in een conische opening in
d. druk v. d. nog in d. ontvanger aanwezige
d. bodem v. d. cylinder luchtdicht past. Wordt
lucht wordt dan op elk oogenblik aangegeven
d. zuiger naar beneden gedrukt, dan neemt
door 't verschil in hoogte v. d. twee kwikhij d. stang mee, tot d. kegelvormige verdikzuilen in d. barometer. Aan dezen geeft men
king d. opening in d. bodem sluit. Deze slui•
echter slechts een lengte v. 30 a 40 cM. 't Kwik
ting duurt zoolang als d. zuiger naar beneden
begint dan in 't gesloten been niet to vallen,
gaat. -Wanneer d. zuiger naar boven getrokvoordat d. druk der lucht tot op d. helft
ken wordt, trekt hij d. stang mee en brengt
verminderd on dus d. lucht voor d. helft
hij dus d. communicate tuss. d. klok en d.
uitgepompt is.
cylinder tot stand. Opdat echter d. stang niet
Wanneer men d. luchtverdunning in d. ontto hoog zal opgetrokken worden, stoot zij,
vanger door voortdurend pompen zoo ver
zoodra d. opening in d. bodem vrij is, tegen
mogelijk voortzet, zal men toch nooit d. kwik't deksel v. d. cylinder en glijdt d. zuiger
zuilen in d. verklikker even hoog kunnen
langs haar naar boven. Deze inrichting bekrijgen. Men verkrijgt dus nooit in d. ontvanger
werkt dus, dat men bij 't pompen zelf d.
een luchtledige ruimte on d. vraag is, tot
verbinding v. d. ontvanger (d. ruimte onder
hoever kan men d. verdunning brengen. Dit
d. klok) en d. cylinder teweegbrengt en afbreekt.
hangt inderdaad of v. d. constructie v. d.
pomp; maar ook theoretisch kan men nooit
Bij d. luchtpompen met een zuiger treedt
een volkomen ledige ruimte krijgen, wat
bij 't neerdrukken v. d. zuiger d. lucht uit d.
gemakkelijk kan aangetoond worden. Zij A d.
cylinder in d. buitenlucht, maar niet uit d.
ontvanger in d. cylinder. Bovendien hebben
inhoud v. d. ontvanger en B die v. d. pompdoze pompen nog een anderen last. Wanneer
cylinder. Laten wij aannemen, dat wtj slechts
namelijk d. lucht bijna geheel weggepompt
den cylinder hebben on dat d. zuiger op d.
bodem van dezen staat. Zij d. in d. ontvanger
is, moat men bij 't optrekken v. d. zuiger
niet slechts d. wrijving v. d. zuiger langs
aanwezige hoeveelheid lucht d. eenheid. Wordt
d. wanden v. d. cylinder overwinnen, maar
nu d. zuiger zoover mogelijk opgetrokken, dan
ook d. druk v. d. buitenlucht, met welke
verspreidt zich d. lucht nit d. ontvanger in
d. cylinder on d. eerst d. ruimte A innemende
geen tegendruk evenwicht maakt. Deze druk
is bij een groote doorsnede v. d. zuiger vrij
hoeveelheid lucht neemt thans de ruimte
beduidend • hij bedraagt meer dan 100 KG.
A B in. d. Dichtheid v. d. lucht is dus,
zoowel in d. ontvanger als in d. cylinder,
wanneer d. doorsnede v. d. zuiger 1 dM 2 is.
Deze druk, die bij 't begin v. d. bewerking
A
geworden. Wordt nu door 't neerdruk0 is, groeit snel aan en maakt 't uitpompen
A +B
v. d. lucht spoedig zeer moeilijk en bijna
ken v. d. zuiger d. lucht nit d. cylinder gedreonmogelijk. Om dezen last to vermijden heeft
ven, dan is, wanneer d. zuiger weer op d.
men luchtpompen met twee zuigers verbodem staat, in d. ontvanger in plaats v. d.
vaardigd, bij welke men twee cylinders onmidluchthoeveelheid
1 eon hoeveelheid lucht v.
dellijk naast elk. plaatst en met d. zelfden
ontvanger in verbinding brengt. De stangen
'tzelfde volumen met d. dichtheid Ag B • Na
der zuigers zijn v. tanden voorzien, die in d.
tanden v. een rad grijpen. Dit tandrad zit op
d. tweeden zuigerslag is aldus d. dichtheid
een metalen as, aan welke een tweearmige hefA2
geworden
v. d. lucht in d. ontvanger
boom bevestigd is, a. welken gewerkt wordt.
(A 4-B)2
Steeds zal dan d. eene zuiger stijgen, terwijl
An
d. andere naar beneden gaat, en d. buiten,
wat
alleen 0
on na d. nden zuigerslag (A+
lucht zal dan 't naar beneden gaan in gelijke
kan zijn, wanneer n oneindig groot is, dus na
mate bevorderen als zij 't stijgen tegenwerkt;
zij zal dus geen hindernis meer in d. weg
oneindig veal zuigerslagen.
Men kan dus niet met een luchtpomp een
leggen. Bovendien zal nu voortdurend lucht
uit d. ontvanger naar een der cylinders
absoluut ledige ruimte verkrijgen on zelfs btj
d. beste pompen heeft d. verdunning een grens,
stroomen.
Om met d. luchtpomp gemakkelijk verschildie men bij voortgezet pompen steeds meer
en meer nadert. Hoe goad ook 't worklende toestellen in verbinding to kunnen
tuig vervaardigd is, nooit kunnen d. verbin,brengen is zij op een waste tafel geplaatst.
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dingen tuss. d. enkele deolen volkomen luchtdicht zijn. Wanneer dus d. verdunning een
hoogen graad bereikt heeft, treedt d. lucht
uit kleine ruimten (tuss. cylinderwand en
zuiger bijv.) in d. cylinder en is al 't verdere
pompen vergeefseh. d. Schadelijkste dezer
ruimten is die tuss. zuiger en cylinderbodem.
Om 't nadeel v. deze tot een minimum to
herleiden, heeft Babinet een naar hem genoemde kraan vervaardigd, die zich bij d.
tweecylinderige luchtpomp in d. as v. d.
buis bevindt, welke d. v. d. cylinders komende
kanalen verbindt. Door een eigenaardige inrichting v. deze kraan is men in staat d.
lucht in bovengenoemde schadelijke ruimte
nog to verdunnen en daardoor kan men d.
verdunning in d. ontvanger nog verder voortzetten.
Luchtspiegeling of Opdoeming. In
dien een lichtstraal v. een optisch dichtere
tot een optisch dunnere stof overgaat, wordt
zijn richting gebroken, zoodanig dat d. brekingshoek grooter dan d. invalshoek is. Is
deze laatste echter zeer groot, dan kan d.
overgang v. d. dichtere in d. dunnere stof
niet meer plaats vinden; d. lichtstraal wordt
teruggekaatst en keert derhalve in d. dichtere
stof terug. Daze terugkaatsing kan o. a. geschieden bij d. overgang v. een koudere in
een warmere luchtlaag, zelfs bij een gering
verschil in temperatuur v. twee graden, als
d. straal maar onder een zeer grooten hook
invalt. Dit verschijnsel komt bijv. in Egypte
zeer veelvuldig voor en wordt met d. naam
luchtspiegeling bestempeld. Als een waarnemer en een verwijderd voorwerp zich op
twee slechts zeer weinig verheven punten
bevinden en tuss. hen beiden een door d. zon
zeer verhitte vlakte is, zoodat d. onderste
luchtlagen sterker verwarmd zijn dan d.
bovenste, dan ziet d. waarnemer 't voorwerp
tweemaal, ten eerste lijnrecht door d. stralen,
die rechtstreeks tot hem komen, en ten tweede
teruggekaatst (dus omgekeerd) door licht.
stralen, die oorspronkelijk v. 't voorwerp naar
beneden gingen en door d. verschill. luchtlagen eerst gebroken en daarna teruggekaatst
werden. Een dergelijke luchtspiegeling kan
ook naar boven plaats hebben, indien d.
bovenste luchtlagen veel sterker verwarmd
zijn en d. stralen, die v. 't voorwerp uitgaan,
naar boven gebroken en dan teruggekaatst
worden. d. Luchtspiegeling wordt 'vooral
waargenomen op groote water- en ijsvlakten,
over weilanden, langs d. zeeoever en vooral
in woestijnen. Zie ook „Fats Morgana".
Luchtsteenen, Zie Aerolithen.
Luchtverschijnselen worden in een uitgestrekten zin al d. verschijnselen genoemd,
welke zich in d. dampkring vertoonen, meestal
v. voorbijgaanden of korten duur zijn en zich
vooraf niet laten berekenen, als : wind. wolken,
mist, revel, regen, sneeuw, hagel, dauw,
water- en windhoozen, regenbogen, morgenen avondrood, kringen om d. zon en om d.
maan, bijzonnen, bijmanen, noorderlicht, vallende of verschietende sterren, vuurbollen,
donder, bliksem, weerlicht, enz.
Lucianus, een geestig Grieksch hekelschrijver en wijsgeer, word in 't begin der
2e eeuw onzer jaartelling to Samosata, d.
hoofdstad v. Commagene, d. oever v. d.
Euphraat gab. onder d. regeering v. Trajanus;
hij was v. geringe afkomst on leerde in zijn
jeugd d. beeldhouwkunst bij zijn oom. Omdat
hij in zijn eerste proeven v. deze kunst niet
gelukkig was, liet hij d. verdere beoefening
daarvan varen en begaf hij zich naar Antiochie,
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waar hij zich a. letterkundige studiiiin on d.
gerechtelijke welsprekendheid wijdde. Doch
weldra bepaalde hij zich alleen tot d. letterkundige welsprekendheid en bezocht hij als rhetor
verscheidene landen, o. a. Griekenland, Italie,
Spanje en Gallia. Onder Marcus Aurelius word
hij procurator v. d. pyov. Egypte en hij overt.
onder d. regeering v. Commodus in d. hoogen
ouderdom v. 80 of 90 jaar. Zijn werden bestaan in verhalende, rhetorische, critische en
satyrische geschriften, grootendeels in d. worm
v. samenspraken. d. Meest bekende daarvan
zijn „Goden- en doodengesprekken", waarin
hij met geestige luim d. mythologische
godengeschiedenis en d. verschill. secten der
wijsgeeren bespot en die hem d. roem hebben
doen verwerven v. d. geestigsten schrijver
der Oudheid to zijn. LUCIANUS zelf schijnt
geen bijzonder stelsel der wijsbegeerte to
hebben aangehangen ; hij bestrijdt 't bedrog
en 't bijgeloof overal waar hij deze ontmoet.
d. Epicuristen, die hierin met hem overeenkwamen, worden daarom met meer verschoofling door hem behandeld. Dikwijls neemt hij
ook d. ernst en 't scherpzinnige v. 't Socratische betoog aan. Ook 't Christendom en d.
Christenen, die hij oppervlakkig kende, waren
't onderwerp v. zijn hekelachtigen spot. LUCIANUS gaat dikwijls in zijn sarcastische voorstellingen bezijden d. waarheid en herhaalt
zonder geschiedkundigen grond vele lasterlijke aanttjgingen tegen uitstekende mannen
en achtenswaardige karakters. In hem spiegelt
zich 't diep verval der godsdionstige en zedelijke beginselen v. zijn tijd ten duidelijkste af,
zoo wel als d. troostelooze toestand v. een
Heiden, die d. grootheid der oude wereld
gevoelt en betreurt on wat d. Grieksche beschaving ondermUnde, bestrijden moat, terwijl
hij haar ondergang to gemoet zag. Voor d.
geschiedenis der wijsbegeerte en der philosophen- v. zijn eeuw zijn d. geschriften v.
LUCIANUS
ook hoogst belangrijk. d. Eerste
uitgaaf v. d. Griekschen tekst v. LUCIANUS
verscheen to Florence in 1496 en hierop volgde
d. uitgaaf der beide Aldini (1503 en 1512).
Latere uitgaven zijn o. a. die v. Bourdelot
(1615), v. Tib. Hemsterhuis en Reitz. (met een
Latijnsche vertaling v. Gesner, 4 dln, 1743—'46),
Schmieder (2 dln, 1800—'01) on Lehmann (1822).
LUCIANUS is een der Grieksche schrijvers, die
in vele moderne talon zijn overgezet, o. a. door
Wieland, wiens geest wel eenige overeenkomst met dien v. LUCIANUS had. Onder d.
bijzondere geschriften v. LUCIANUS werden
zijn „Samenspraken der dooden" (Dialogi mor.
tuorum) zeer dikwijls afzonderlijk uitge
Men zie over LUCIANUS o. a. Jacob's „Apologetische Caracteristik Lucianus' von Sarnosata" (1832).
Lucifer, beteekenende evenals 't Grieksche
Phosphorus lichtaanbrengende, heat d. planeet
Venus als morgenster. d. Grieksch-Romeinsche
godenleer verpersoonlijkte d. ster tot een
zoon v. Jupiter en Aurora, wien nevens d.
Horen (uren) d. zorg voor d. zonnepaarden
was opgedragen. Daar somrnige kerkvaders
door d. „morgenster" Jes. IX : 22 't booze wezen, d. vorst der afgevallen engelen verstonden, is d. naam Lucifer vandaar ook op dozen
overgegaan.
Lucifers hebben thans vrij algemeen
zwavelstokken vervangen. Vroeger werden zij
v, dennenhout vervaardigd door middel v. eon
bijzondere schaaf, maar.thans door middel v.
machines, die ze bij honderdtallen kant en
klaar maken in zeer weinig tijd. Ter vervaardiging v. d. vroeger in gebruik zijnde
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chemische lucifers werden daze houtjes, na
gedroogd to zijn, gedompeld met een der uitein.
den eerst in gesmolten zwavel, daarna in eon
mengsel v. fijn gewreven kaliumchloraat, fijne
witte suiker en gomwater. Voor 't afsteken
v. deze lucifers had men een met geconcentreerd zwavelzuur doortrokken hoeveelheid
asbest in eon fleschje noodig. Hierin werd d.
lucifer gedompeld; 't kaliumchloraat werd
door 't zwavelzuur ontleed en d. suiker geoxydeerd, zoodat er genoeg warmte vrij kwam
om d. zwavel en 't houtje aan te steken.
Later kwamen d. phosphoruslucifers in
gebruik, die door aanstrijken op iedere ruwe,
droge oppervl. ontvlammen, 't best op papier,
waaraan, door middel v. gom of lijm, zand of
fUn gestooten glas is bevestigd. Deze phosphoruslucifers kunnen o. a. vervaardigd
worden door d. houtjes, na d. indompeling in
gesmolten zwavel, te dompelen in een brij,
bestaande uit 5 din menie, 2 din salpeterzuur,
din fijne Arabische gom, 1 1/2 dl. phosphorus
en 1 /3 deel zwartsel. Soms is d. zwavel door
paraffins vervangen en fijne soorten lucifers
hebben met een laklaagje overdekte koppen,
-die ook wel a. d. inwerking v. z wavelwaterstof worden blootgesteld, waarbij zij door d.
vorming v. zwavellood een metaalachtig aanzien verkrijgen.
Zweedsche lucifers kunnen o. a. bereid worden
door d. met paralline doortrokken houtjes te
dompelen in een mengsel v. 1 dl fijne Arabische
gom, 1 dl fUn gewreven kaliumchloraat, 1 dl gebrande omber en 1 dl pijpzwavel (waarbij een
weinig water gedaan is) of in een mengsel v. 1
dl Arabische gom, 4 din kaliumchloraat, 3/6 dl
roode kaliumchromaat, 1 1,2 dl gebrande omber
en 1 dl zwavel. Deze lucifers zijn dus vrij v.
zwavel en niet vergiftig, maar ontvlammen
alleen op een oppervl., die amorphen of rooden
phosphorus bevat. d. Reepjes papier a. beide
zijden v. d. doosjes der Zweedsche lucifers
zijn daarom bestreken met een mengsel v.
3 din rooden phosphorus, 5 din grauw spiesglanserts, 1'12 dl bruinsteen en 1/2 dl lijm.
Omtrent 1830 trad d. lucifersfabricage in verschillende streken gelijktijdig op; in 1848
werden d. eerste zoogenaamde Zweedscho
lucifers vervaardigd.
Lucilius (CAJUS ENNIUS), een Romeinsch
ridder, dien men voor d. uitvinder der Romeinsche satiren houdt, omdat hij haar 't eerst
dien vorm gaf, welke naderhand door Horatius,
l'ersius en Juvenalis tot meerdere volkomenheld gebracht werd. Lucrmus werd in 't midden der 2e eeuw v. Chr. to Suessa in Campanie gob. Hij stierf to Napels in 't jaar 103
voor onze tijdrekening. Van zijn 30 satiren
zijn ons slechts eenige fragmenten overgebleven. Zie Van Heusde, „Studia critica in
Lucilium poetam" en zijn „Epistola de Lucilio"
(1842 en '44).
Lucina, was bij d. Romeinen d. godin v.
't licht, inzonderheid v.'t levenslicht; daarom
werd zij geacht 't toezicht over d. geboorte
-der menschen te hebben en werd zij door d.
vrouwen, die haar bevalling nab waren,
vurig vereerd. Zij wordt door velen met Juno,
door anderen met Diana vereenzelvigd. Haar
best werd op 1 Mrt gevierd; d. tempel v.
LUCINA werd dan door meisjes en vrouwen
rijk met bloemen versierd.
Lucius is d. naam v. drie pausen, die alien
slechts kort geregeerd hebben: Lucius I, v.
252-253, onder keizer Gallus, d. H. Stoel to
Rome bekleedende en die d. marteldood stierf;
Luaus II, die v. 1144—'45 paus was, tijdens
d. woelingen, door Arnold v. Brescia veroor-
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zaakt, en Lucrus III, die v. 1181—'85 strijd to
voeren had zoowel tegen d. Duitschen keizer
Frederik Barbarossa als tegen d. Waldenzen
in Frankrijk.
Lucius (ROBERT) is ook d. naam v. een
Pruisisch minister v. landbouw, geb. 20 Dec.
1833 to Erfurt ; hij studeerde a. d. hoogescholen
v. Heidelberg en Breslau in d. geneeskunde,
nam in 1860 als scheepsdokter deel a. d. Spaansche expeditie tegen d. zeeroovers v. Marocco
en vertrok kort daarna als gezantschapsarts
met een Pruisische expeditie n. Oost-Azie,
vanwaar hij over China en Indi0 n. Duitschland terugkeerde. Aan d. veldtochten v. 1864,
'66 en '70-71 nam hij deel als cavalerie-officier
bij d. landweer. In d. Duitschen RUksdag was
hij jaren lang een der leiders v. d. conservatieve partij, in 1879 zelfs d. tweede vice-president en in Juli v. dit jaar werd hij tot
opvolger v. Friedenthal als minister v. landbouw gekozen. Met d. rijkskanselier v. Bismarck stond hij op een vriendschappelijken
voet. Keizer Frederik III verhief hem in 1888
onder d. naam LUCIUS VON BALLHAUSEN tot
vrtjheer.
Zilake (GOTTFRIED CHRISTIAN FRIEDRICH),
een Duitsch godgeleerde, geb. 23 Aug. 1792 to
Egein, bij Maagdenburg, en overl. 14 Febr.
185:5 te Gottingen, waar hij sedert 1827 hoogl.
was. Zijn voorn. geschriften zijn: „Grundrisz
der neutestamentlichen Hermeneutik" (1817),
„Veber das Ansehen der Heiligen Schrift and
ihr Verhaltnisz zur G-laubensregel" (1827) en.
„Commentar fiber die Schriften des Evangelisten Johannes" (4 din, 1820—'32). Tevens
schreef hij vele bijdragen in d. door hem
meegeredigeerde tijdschriften („Theologisches
Zeitschrift" e. a.). Van 1818—'27 was LEICKE
hoogi. a. d. universiteit to Bonn. Zijn biographic is geschroven door F. Sander (1890).
Luckenwalde, een stad in d. Pruis. prov.
Brandenburg, district Potsdam, ligt a. d. Nuthe
en telt 18 400 inw. d. Stad heeft belangrijke
lakenfabricage, zaag- en oliemolens, brouweNen enz.
Luckner (bricoLAs), maarschalk v. Frankrijk, werd in 1722 to Kampen in Beieren geb.
Hij trad in dienst bij een regiment Hannoversche huzaren, ging daarop in Pruisischen
dienst en werd om zijn dapperheid spoedig
tot kolonel verheven. Als zoodanig voerde hij
in d. zevenjarigen oorlog een korps partijgangers aan, waarmee hij d. Franschen in d.
veldtocht v. 1757 en vooral in d. slag bij
Roszbach veel of breuk deed. Bij d. vrede
ontslagen zijnde, nam hij d. voordeeligo
aanbiedingen v. 't Fransche hof a. en ging
hij als -generaal-majoor in Franschen dienst
over. (1763). d. Gelegenheid om zich to onderscheiden bood zich echter niet aan. Bij
't uitbreken der omwenteling verklaarde
hij er zich eon warm aanhanger van; hiervoor werd hij beloond door 't behouden zijner
jaarwedde en in 1791 zelfs door 't ontvangen
der waardigheid v. maarschalk v. Frankrijk. Toen in 't volgend jaar d. oorlog tegen
Oostenrijk uitbrak, kreeg LUCKNER op voor-

spraak v. d. minister Narbonne 't opperbevel
over 't noorderleger. In d. beginne was hij
gelukkig; hij nam Meenen on Kortrijk, maar
werd spoedig genoodzaakt die plaats to verlaten en met Lafayette d. linie v. d. Rijn to
verdedigen. Door Lafayette ingewijd in an
ontwerpen tot bevrijding v. Lodewijk XVI,
moest LUCKNER zijn gedrag to Parijs komen
verdedigen, wat hij met bezwaring v. dat
zijner makkers deed. Na d. 10en Aug. moest
hij 't opperbevel a. Kellermann afstaan en
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werd hem opgedragen bij Chalons-sur-Marne
een reserve-leger to verzamelen. Hij geraakte
evenwel bij d. Bergparttj in verdenking, kwam
n. Parijs om zich to verantwoorden, kreeg d.
last daar to blijven en raakte geheel in vergetelheid. Toen LUCKIER echter in 't begin v.
1794 zijn achterstallige bezoldiging eischte,
bracht hij zijn bestaan in herinnering en word
hij voor d. revolutionnaire rechtbank geroepen, die hem 4 Jan. onder d. guillotine 't
leven deed verliezen.
Lucknow of Laknau (d. i. een gelukkig
uitzicht hebbende) is een stad in Britsch-Indic,
in d. prov. Oude, gelegen op d. rechteroever v.
d. Gumti, een linker zijrivier v. d. Ganges,
en telt 216 300 inw. d. Straten zijn voor 't
grootste deel zeer nauw, maar aantrekkeltjk
door d. bouwstijl der huizen. d. Belangrtjkste
bouwwerken der stad zijn d. residentie met
groote tuinen en paleizen, d. moskee Imambarah, 't paarlenpaleis (Mottin Mahal) met vele
Oostersche handschriften, d. moskee SchahNadschif on 't prachtige graf v. Hussein-Zeinab,
een grootsch koepelgebouw, orngeven door
heerlijke tuinen, beeldzuilen en bronnen. —
Lucknow, sedert 1775 d. residentie v. d. koning
v. Oude (Audh), gold naast Dehli voor d.
rtjkste stad v. Mohammedaansch Indic. Daar
Kier in 1857 d. Sepoy-opstand tegen d. Engelsche heerschappij uitbrak en 't na d. val v.
Dehli hiervan 't middelpunt werd, had d. stad
gedurende d. oorlog v. 1857—'58 veel to lijden;
zij vial 19 Mrt 1858, na een zesdaagschen strtjd,
weer in handen der Engelschen. Zie Rees,
„Die Belagerung von Lucknow" (1858).
- .Lucratief (v.
't Lat. lucrum, winst), winstbelovend, voordeelig.
Lucretia, gernalin v. d. Romein Collatinus,
die haar schoonheid en deugd eons op een gastmaal met zulke fraaie kleuren schilderde, dat
Sextus, d. oudste zoon v. koning Tarquinius
Superbus, haar volstrekt wilde zien. En, toenhij haar gezien had, vatte hij een zoo vurige
liefde voor haar op, dat hij 's nachts gewapond met een zwaard haar slaapkamer binnensloop; doch, toen hij grooten tegenstand
bij haar ontmoette, ontvlamde dit zijn hartstocht nog starker. Hij dreigde, haar en d.
slaaf, dien hij bij zich had, to zullen vermoorden, d. laatste dan naast haar to zullen leggen on to zullen voorgeven, dat hij beiden to
zamen vereenigd gevonden on gestraft had.
LUCRETIA bezweek voor doze bedreiging. d.
Volgenden morgen liet zij haar vader, haar
gemaal en hare bloodverwanton bij zich roepen zij deed hen alien beloven haar schande
to zullen wreken en stiet zich daarop d. dolk
in 't hart (504 v. Chr.). Haar droevig uiteinde
was, zoo al niet d. hoofdoorzaak, dan ten
minste 't sein v. Rome's vrijheid. Zie ook 't
art. BRUTUS.
Lucretius Carus (TiTus), een beroemd
Romeinsch dichter uit d. eerste eouw v. Chr.
Hij studeerde vermoedelijk te Athene, hoofdzakelijk in d. Epicurische philosophie. Naar
men wil, zal hij door een liefdedrank waanzinnig geworden zijn, in zijn heldere oogenblikken verscheiden geschriften en dichtstukken vervaardigd hebben on zich in 't 44ejaar
zijns levens hebben omgebracht. Wij bezitten
v. hem een uitgebreid leerdicht in zes zangen, „De rerum natura",- waarin LUCRETIUS d.
grondstellingen der wijsbegeerte v. Epicurus
met een levendige verbeelding en een krachtige taal voordraagt. Hij weet d. niet zeer
dichterlijke stof gloed on leven bij to zetten
en verscheiden gedeelten, zooals bijv. d. beschrijving der menschelijke ellende, 't geweld
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der hartstochten, d. verschrikkelijke pest in
Grriekenland e. a., getuigen v. een grootert
dichterlijken geest. Door vele verouderde en
nieuw gevonden woorden, die hierin voorkomen, is 't juist verstaan v. dit dichtstuk
dikwijls moeielijk. 't Is echter voor d. kennis
der philosophie v. Epicurus, waarvan ons zooweinig oorspronkelijke bronnen overgebleven
zijn, v. veel waarde. d. Eerste uitgaaf v. dit
gedicht verscheen to Brixen, omstr. 1470. Als
d. bests uitgaven worden die v. Gisanius (1566),
Creech (1695), Haverkamp (1725), Wakefield
(1796-97) en Forbingen (1832) genoemd. Dit
gedicht v. LUCRETIUS is ook in verscheidener
nieuwe talon overgezet, o. a. in 't Fransch
door La Grange; een meesterlijke Duitsches
vertaling, in d. versmaat v. 't oorspronkelijke,
leverde Knebel (2 din, 1821). d. Kardinaat
de Polignac heeft onder d. titel „Anti-Lucretius" een wederlegging v. LUCRETIUS geschreven, in dichtmaat, doch zonder dichterlijke.
verdienste (1747, 2 din).
Lucrinus Lacus, een befaamd meer in
't Napelsche, waarin men eertijds visschen
en oesters bracht om hen vet to mesten, ten
einde d. weelde der Romeinen to voldoen;
't was gelegen tuss. d. steden Puteoli en
Bajae. d. lltjken, welke men gemaakt had em
dit meer v. d. zee to scheiden, zijn a. d. verwoesting prijs gegeven, alsmede d. werken,
welke Augustus en Claudius hadden ondernomen om een haven op daze plaats to maken en een gracht v. gemeenschap met 't
/neer v. Averno to graven; bovendien is 't
meer v. Lucrinus bijna geheel en al uitgedroogd door omstandigheden, die d. geheele
vroeger zoo vruchtbare landstreek aldaar v.
gedaante hebben doen veranderen, nl. door
aardbevingen enz.
Luctor et emergo is 't Lat. devies v. 't
Zeeuwsche wapen on beteekent: „ik worstel on
kom boven". Dit wapen vertoont een leeuw,
die, a. d. zee ontzwommen, nog halverwegen
in d. golven staat: een zinnebeeld v. d. strijd,
door d. Zeeuwen tegen d. zee gevoerd. —
Lucteeren, v. 't Lat. luctari, beteekent kampen,
worstelen. Luctator is een worstelaar.
Lucullus (LUCIUS LICINIUS), een beroemd
Romeinsch veld hear, die in d. oorlog tegen
Mithridates, koning v. Pontus, met veel geluk
't bevel voerde en naderhand in Rome een
luisterrijken triumf vierde. In 't jaar 63 v.
Chr. tot d. staat v. ambteloos burger teruggekeerd, besteedde hij d. groote schatten, in
zijn veldtochten buitgemaakt, a. d. inwilliging
v. d. zonderlinge luimen v. zijn smaak on
word .hij voornamelijk door zijn buitengewoon
kostbare gastmalen berucht. Doch 14 had
ook veel voor d. ivetenschappen over en
legde een aanzienlijke boekerij aan, waartoe
hij een ieder vrijen toegang verleende on waarvan zich zelfs Cicero vlijtig bediende. Hij zelf
beoefende d. Grieksche wijsbegeerte, schreef
een geschiedenis v. d. Marsischen oorlog en
ondersteunde tal v. schilders en beeldhouwers.
Naar men wil, werd door hem d. kersenboom
uit Cerasus in Pontus n. Europa overgebracht.
't Aan d. levenswijs v. dozen rijken Romein
ontleende bijv. naamw. lucullisch beteekent
weelderig, overdadig.
Lucus a non lucendo, een Lat. uitdrukking, beteekenende: Bosch wordt hicug
genoernd, omdat 't daarin niet licht is (non
lncet). Zij wordt dikwijls aangehaald als een
monster-voorbeeld v. dwaze woordafleiding
(Vergel. Quintilianus, „De Institutions oratoria" I. 6).
Luden2an (JOHAN CHRISTOPHORUS), gab. to
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Haarburg bij Hamburg in 1685, studeerde to
Jena, ondernam daarna verscheidene reizen
en vestigde zich vervolgens to Amsterdam,
waar htj als astroloog en geneesheer veel
geld verdiende. Hij overl. 22 Mrt 1757. Hij
schreef o. a. Over d. zeven planeten" (dissertatie, die hem d. titel doctor to Harderwijk
bezorgde), „Over d. sevenderley watersuchtige
ziekten", „Astrologisch Testament of d. baste
waereld" (1757), „Kunstkabinet v. 673 geheime
kunsten en wetenschappen" (1769, 4 din),
„Spiegel der waereld" (1768), „d. Goudmijn v.
dr. LUDEMAN" (1787), „Kroonwerk of laatste
eeuwbazuin" (1788, 2 dln), „Triumphzaal v.
astrologische voorzeggingen" (1787) en „d.
Loterijspiegel v. d. astroloog LUDEMAN" (1791).
Liidemann (KARL), een protestantsch godgeleerde, 6 Juli 1805 to Kiel gob.; hij studeerde hier v. 1823—'28, werd in 1831 predikant
a. d. Nicolaaskerk, drie jaar later privaatdocent en in 1841 hoogl. 17 Febr. 1889 overl.
hij, mode to Kiel. Van zijn geschriften noemen
wij : „Die sittlichen Motive des Christenthums"
(1841), „Ueber das Wesen des Protestantischen
Kultus" (1846), „Erinnerungen an Klaus Harms
und seine Zeit" (1878) en „Die Heiligtumer
der Menschheit" (1873). Van zijn nagelaten
preeken wordt als d. schoonste geroemd : „Aus
dem Wort des Lebens" (1863).
Luden (HEINRICH), een Duitsch geschiedschrijver en staatsman, 10 Apr. 1780 to Loxstedt, bij Bremen, geb. Sedert 1806 was htj
hoogl. in d. wijsbegeerte en sedert 1810 in d.
geschiedenis to Jena, waar hij 23 Mei 1847
overl. Zijn hoofdwerk, „Die Geschichte des
Deutschen 'yolks" (1825—'37) is onvoltooid gebleven en loopt slechts tot 1237. In weerwil
v. vele gegronde aanmerkingen, die op dit
uitvoerig work to maken en ook werkelijk
gemaakt zijn, heeft 't veel voortreffelijks.
Verder gaf hij een „Allgemeine Geschichte
der Volker, und Staaten des Alterthums"
(1814) on een dergelijke „des Mittenalters"
(1821), waarin mode 't bier en daar doorstralende gebrek a. critiek der bronnen door een
heldere voorstelling on doorgaans onpartijdige
beoordeeling veelzijds vergoed wordt. Zijn
levensbeschrijvingen v. Thomasius (1805) en
Temple (1808) zijn beter dan die v. Hugo de
Groot (1806), welke veel to wenschen overlaat.
Voor d. staatkunde gaf hij een handbook in 't
licht (1811), dat zoo verschillend werd beoordeeld. dat 't door een toelichting moest worden
gevolgd (1811). Na d. bevrtjding v. Duitschland
v. d. Fransche heerschappij begon hij uit to
geven „Nemesis, Zeitschrift ftir Politik und
Geschichte" (1814-1818), waarin vele opstellen
v. hem zelf zijn. Na zijn dood verschenen v.
zijn hand „Rackblicke in mein Leben" (1847),
waarin veel belangrijks over personen on
zaken in 'a schrijvers leeftijd voorkomt.LUDEN'S
geschriften hebben veel voortreffeltjks, zij
't dan ook, dat d. groote opgang, dien zij bij
hun verschijning maakten, your een deal moot,
worden toegeschreven a. d. levendigheid v.
voorstelling on vooral a. d. groote vrijmoedigheid v. beoordeeling.
Ludenberg, een dorp in d. Pruis. Rijnprovincie, district Dilsseldorf, bekend door een
krankzinnigengesticht (Grafenberd). 't Heeft
omstr. 2000 inw.
Liidenscheid, eon stad in d. Pruis. prov.
Westphalen, distr. Arnsberg, heeft een handelskamer, een reaalprogymnasium, een hoogere burgerschool voor meisjes; een zieken- en
een weeshuis en telt 19 450 inw., men vervaardigt er tin- en ijzerwaren, galanterie- en
koperwaren enz.

_Luderitz

eon,
Duitsch groothandelaar, geb. 16 Juli 1834 ter
Bremen, trad in 1851 in d. tabakszaak v. zijn
vader, bereisde v. 1854—'59 Noord-Amerika ert
nam in 1878 d. geheele handelszaak v. zijn
vader over. In 1881 legde htj een factorij in
Lagos ter kust v. Guinea in West-Afrika aart
en hij liet in 1883 voor d. stichting v. een dergelijk station in. Zuid-Afrika 't gebied v. Angra
Pequena (Port.: Kleine Baai) in Groot-Namaqualand en 't daarachter liggende gebied (naar
hem Liideritzland geheeten) aankoopen; dit•
stond hij, nadat 't in 1884 onder Duitsche bescherming was gesteld. 6 Apr. 1885 a. een
andere handelsvereeniging af, terwtjl hij zelf
slechts een zesde v. 't aandeel in d. onderneming behield. Op een tweede reis n. d.
kolonie in d. zomer v. 1886 vond LUDERITZ op.
een reis v. Ariesdrift a. d. mond der Oranjerivier n. Angra Pequena, die hij in een uitt.
Europa meegebrachte boot maakte, in Oct. v.
dat jaar d. dood.
Liideritzland, zie bovenstaand art.
_Luders

(FRANZ ADOLF EDUARD),

(ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH,

graaf), een bekend Russisch legeraanvoerder,
geb. 26 Jan. 1790, diende sedert 1807 in 't Russische leger en was in 1831 brigade-commandant,.
in welke betrekking hij zich bij d. bestorming
v. Warschau onderscheidde. Voor belooning
tot generaal-luitenant en in 1838 tot bevelhebber v. 't 5e korps benoemd, ging hij in
1843 n. d. Kaukasus on vocht hij daar twee jaar
tegen Schamyl. In 1848 rukte hij met zijn
korps uit Bessarabi0 in d. Donau-vorstendommen on later ook n. Zevenbergen om d.
strijd met Bern zegenrtjk voort to zetten, ht)
voerde in d. Oosterschen oorlog in 1855 'ts
bevel over 't zuiderleger, was in 1856 hotsfdaanvoerder in d. Krim en v. 1861—'62 stadhouder v. Polen. Sedert leefde LUDERS, in d.
gravenstand verheven, meestal op zijn goederen in Bessabario en hij stierf 13 Febr. 1874te s. Petersburg.
Ludger, een apostel der Friezen en Saksers,
werd omstr. 745 to Wierum, althans in Friesland, geb. d. Naam v. zijn vader was Thiadgrim, die zijner moeder Liaf burg. Na zijn
opleiding a. d. toen reeds beroemde kloosterschool genoten on eenigen ttjd in Engeland
bij Alcuinus (zie .Alcuinus) doorgebracht to
hebben, begaf hij zich n. Deventer, waar hit
d. door Lebuinus gestiehte, maar door d. Saksers vernielde kerk herstelde, en vervolgens
n. Oostergoo, waar hij tot priester gewijd
werd en ijverig arbeidde a. d. uitbreiding der
kerk onder d. ongeloovige Friezen. Doch door
Wittekind vandaar verdreven, hield hij zich
eenigen tijd to Utrecht op als onderwijzer
a. d. kloosterschool, waarna hij n. Rome
trok on aldaar in 't klooster v. Monte-Casino
monnik werd. Doch, nadat Karel d. Groote in
785 d. ongeloovige Saksers in Westphalen
had overwonnen, trad LUDGER onder hen als
apostel op, totdat hij in een der eerste jaren
v. d. 9e eeuw bisschop v. Munster werd. Hi)
stichtte er eon kloosterschool en over1.26 Mrt,
809. Van zijn hand is een levensbeschrtjving
v. d. Utrechtschen abt Gregorius, welke
eerst is uitgegeven door Brower (1616) en later
in d. bekende „Acta Sanctorum" door Surius,
alsmede in d. „Acta Benedictorum" (beide act
25 Aug.) opgenomen is.
't Leven v. LUDGER is beschreven door Altfridus, na d. dood v. Gerfridus, LUDGERS tweeden opvolger als bisschop v. Munster. Doze
levensbeschrijving is uitgegeven door d. Bollandisten („Acta Sanct. ad 26 Mart" III), door
Leibnitz („Script. rer. Brunsvic." I), Mabillon
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(„Acta Benedict." Sec. IV, I) en Pertz („Monum.
Germ. hist.", II); alsmede door een ongenoemden monnik, wiens geschrift is uitgeg.
door Brower, „Sidera illustrium vivorum"
(1616), gelijk ook door d. Bollandisten, Leibnitz en Pertz ; en eindelijk door monniken te
Wertheim („Acta Sanct."). Volgens deze Midcleleeuwsche bronnen zijn bearbeid „Leben
-des H. Ludgerus" (1841); Louie von BOrnstedt,
„Der H. Ludgerus" (1842); Behrens, „Leben
des H. Ludgerus" (1843), en Paris, „Dissertatio
inauguralis de Ludgero" (1859).
Ludlamiet is een in monokliene, lichtgroene, doorzichtige en glanzende kristallen
kristalliseerend mineraal, dat iets harder is
clan kalkspaath, 't soort. gew. 3,12 heeft,
als een waterhoudend ijzerphosphaat wordt
beschouwd en in Cornwall voorkomt.
Ludoif (JoB), een der eerste Oostersche
taalkundigen v. zijn tijd, d. grondlegger der
:studio v. 't Ethiopisch, werd 15 Jan. 1624 to
Erfurt gab. In zijn vaderstad gaf hem d.
hoogeschool uitnemende gelegenheid tot zijn
taaloefeningen, die hij op 22-jarigen leeftijd
eenigen tijd to Leiden voortzette. Vandaar
vertrok hij als gouverneur v. d. (door een a.
1. hoogeschool aldaar verbonden boekerij bekenden) Thysius (zie dat art.) eerst n. Parijs,
vervolgens n. Londen, eindeltjk n. Rome, waar
hij kennis maakte met eenige Abessyniers,
vooral met zekeren Gregorius, die hem verder in
't Ethiopisch onderrichtte. Te Gotha gekomen.
na een reis in Zweden on Denemarken, word
hij door d. hertog eerst tot secretaris v. d.
naar d. rijksdag to Regensburg afgevaardigden
gezant, daarna tot opvoeder der jonge prinsen,
-eindelijk tot geheimraad aangesteld. Tot voortzetting zijner studi6n metterwoon n. Frankfort a. M. vertrokken, over]. hij aldaar 8 Apr.
1704. Voor d. kennis der Ethiopische taal,
letterkunde on geschiedenis schreef hij „Historia Ethiopica" (1681; in verschill. talon, ook
in 't Nederl., overgezet), vermeerderd met een
,,Commentarius" (1691) on een „Appendix
prior" (1693) on „posterior" (1694); „Lexicon
Aethiopico-Latinurn", met een ,Grammatica"
.dier taal uitgeg. door Wanslebe41661); „Grammatica linguae Amharicae" (1698); „Lexicon
A mharico-Latinum" (1698); „Psalterium Davidis, iEthiopice et Latine, acc. lEthiopice
Hymni et Orationes aliquot V. et N. T.
item Canticum Canticorum" (1701). — Z(jn
wetenschappelijk leven is uitvoerig beschreven door HunckerCommentarius de vita
etc. Joh. Ludolfi" (1710), korter door Weijers
in: Kist on Royaards, „Archief voor Kerk.
Gesch.", dl 9, vergezeld v. Ethiopische brieven V. LUDOLF.
Ludus, 't Lat. woord voor spel. Nec lusisse
,podet, sed non incidere lodurn is een veel gebezigde aanhaling uit Horatius, beteekenende :
Men schaamt zich 't spelen niet, maar 't altijd
door to spelen (daar eons 't spel door ernstiger
bezigheid very angen moat worden). Lodi circenses (circensische spelen) zijn spelen in d.
scliouwburg, waarop 't Romeinsche yolk verzot was. Lodi scenici, tooneelspelen; ludi
gladiatorii, zwas rd vechtersspelen. Ludificari,
ludificeeren, beteekent foppen, voor d. gek
houden.
Ludwig (CHRISTIAN GOTTLIEB), een Duitsch
botanicus, 30 Apr. 1709 to Brieg in Silezi6
gab., studeerde to Leipzig in d. genees- en,
natuurkundige wetenschappen ; doch zijn financiele toestand deed hem in 1731'1, plan opvatt en, n. Holland en vandaar D. Oost-India to
gain. Dit voornemen. bracht LUDWIG echter
Licit ten uitvoer, daar d. geneesheer Walther,
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die zijn lust voor d. botanie kende, hem met
zich naar Karlstad nam, om met hem d. planten dier landstreek te bestudeeren. Ter zelfder
tijd werd d. bekende J. E. Hebenstreit door
koning Augustus II v. Polen n. Afrika gezonden, om zeldzame dieren on planten te
verzamelen en op te koopen; hij nam LUDWIG
made en ging . met hem v. Marseille n. Algiers,
Tunis, Tripoli en andere plaatsen v. NoordAfrika. Daze tocht, waarvan men zich voor
d. wetenschap zooveel beloofd had, leverde
echter weinig resultaten op, omdat d. reizigers al spoedig d. tijding ontvingen, dat d.
koning, die hen uitgezonden had, overl. was
en zij dientengevolge moesten terugkeeren,
wat in 1733 geschiedde. Toen begaf zich LUDWIG wader n. Leipzig, om zijn studien to
voltooien. In 1736 erlangde hij d. titel doctor;
weldra daarop werd hij tot lid der Maatsch.
v. Wetenschappen to Leipzig benoernd en gaf
't hof v. Dresden hem, ter belooning voor
zijn reis, een jaarlijksche toelage. In 1746
werd LUDWIG universeel erfgenaam v. zijn
weldoener Walther; hierdoor kwam hij in
't bezit v. een aanzienlijk vermogen, een talrijke bibliotheek on eon fraaie verzameling
uitheemsche planten. In 1747 word hij tot
hoogl. in d. geneeskunde benoemd; v. toen of
verdeelde hij zijn tijd tot a. zijn dood (7 Mei
1773) tuss. d. beoefening der genees- on plantkunde.
LUDWIG was een uitstekend botanicus; hij
gaf in menig geschrift d. bewijzen zijner
grondige kennis on juiste zienswijze. 't Is
v. hem, dat J. J. Rousseau getuigde, dat hij
on Linnaeus d. eenigen geweest zijn, die d.
botanie als natuurkenners on wijsgeeren beoefenden. Hij was een der eersten, die d.
theorie betreffende 't geslacht bij d. planten
verdedigde en tot d. uitbreiding daarvan
bijdroeg. In Afrika had hij d. bevruchting der
palmen on pistaciar nagegaan; op grond v.
deze on andere onderzoekingen verdedigde
hij d. leer v. 't geslacht der planten in zijn
verhandeling „de sexu plantarum" (1737). In
een ander geschrift, getiteld „Observationes
in methodum plantarum sexualem celeb. Linnaei" (1739), maakte hij reeds d. opmerking,
dat 't verschil in geslacht dikwijls toevallig
is, daar v. d. verschill. soorten, tot een on
'tzelfde geslacht behoorende, sommige hermaphroditisch zijn on andere gescheiden geslachten bezitten. Verder toonde hij aan, dat
vele klassen in 't systeem v. Linnaeus meer
natuurlijk dan kunstmatig zijn, tervc ijl daarentegen ook vele planten, die 't kenmerk v.
eenige klasse v. 't systeem bezitten, om haar
natuurlijke verwantschap elders zouden mooten geplaatst worden. In zijn „Definitiones
plantarum" (1737) trachtte LUDWIG 't Linneaansche systeem met dat v. Rivinus to vereenigen, terwijI hij daarin tevens d. karakters
der geslachten op degelijko wijs niteenzette.
Verder vermelden wij v. LUDWIG'S werken:
„De vegetations plantarum marinarum"(1736),
„Aphorismi botanici cot." (1733), „Institutiones
historico-physicae regni vegetabilis cat." (1742),
„Ectypa vegetabiliurn usi bus medicis praecipue destinatorum, of virium et culturae
brevis descriptio" (1760), met Latijnschen en
Hoogduitschen tekst enz.
Naar LUDWIG word eon plantengeslacht nit
d. natuurl. fam. der TV,derikach qgen Oenothereae) genoenid. Zie over 't leven v. LUDWIG
d. „Comm. med. lips.", dl XX.
Ludwig (oTTo), een Duitsch dichter, gob.
11 Fehr. 1813 to Eisfeld (Meiningen), W19 V.
1841—'50 to Meiszen en sedert 1333 to Dresden
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Op eon heuvel gelegen s. Lorenzostift is
woonachtig, waar hij 25 Febr. 186.5 stierf. Zijn
voor d. kunstgeschiedenis merkwaardig door
scheppingskracht komt 't best uit in zijn
d. facade, die door Bramante ontworpen is.
treurspelen „Der Erbforster" en „Die MakkaBelangrijk zijn d. veemarkten en d. spinnertjen
baer" (in zijn „Dramatische Werke" vervat,
der plaats. 't Naar Lugano genoemde Luganer
1853—'54), waarvan d. enkele gebreken a. d.
Meer (Lago di Lugano) heett een oppervl. v.50
grooten bijval geen afbreuk deden. Zijn meesKM.2 (33 KM. lang, 1/2-3 KM. breed, circa 279 M.
terstuk op verhalend gebied is d. novelle
diep), is door steile bergen ingesloten on door
,,Zwischen Himmel und Erde" (1856, 5e dr.
d. schiereilanden v. Monte s. Georgio en Monte
1881), waarop d. vertelling „Die Heiterethei
Salvatore in verscheidene takken verdeeld.
und ihr Widerspiel" (1857, 3e dr. 1874) volgde.
't Zachte klimaat a. zijn oevers maakt Lugano
d. Grootste verdienste heeft LUDWIG zich door
tot een veal bezochte badplaats voor borstzijn „Shakespearestudien" verworven, die 't
lijders, vooral in d. winter.
2e deal v. d. met een biographische inleiding
Lugdunum, Zie Lyon.
uitgegeven „Nachlaszschriften" (1873) v. MoLugdunum Batavorum, Zie Leiden.
ritz Heydrich vormen. Een nieuwe verzameLugo, een stad in d. Italiaansche pro v.
ling zijner reeds vroeger uitgeg. werken verRavenna, a. d. Senio on a. d. spoorweg Casscheen in 4 dln (1880 en '83).
tel—Bolognese—Ravenna gelegen, telt 26 750
Ludwigsburg, d. tweede. residentiestad
inw.. die handel in bodemproducten drijven.
v. Wurtemberg, in d. Neckarkreits, 2 mijlen
d. Stad heeft een lyceum, een gymnasium,
t. N. v. Stuttgart en nabij d. Neckar gelegen,
een technische school on een gemeentebiblioheeft een lyceum, een industrieschool, een
theek. — Lugo is ook d. naam v. d. hoofdst.
militaire school, een Evang. en een Kath.
v. d. gelijknamige Spaansche prov. in Galicia,
kerk en een synagoge en telt 17 400 inw. d.
a. d. Minho en a. d. spoor w. Valencia—Curuna
Stad zelf is ontstaan na d. bouw v. 't slot,
gelegen. 't Is 't Lucus Augusti der Romeinen
dat hertog Eberhard Ludwig in 1706 wegens
en d. zetel v. een bisschop, heeft een schoone
oneenigheid met Stuttgart liet aanleggen;
Gothische kathedraal uit d. 12e eeuw on een
't is in rococostig gebouwd en door prachtige
priesterseminarie
en telt 19 880 inw., die
parken omgeven en bevat 400 kamers, een
laken waren, hoeden enz. vervaardigen. In d.
schilderijenverzameling on een theater. Op d.
nabijheid liggen zwavelbronnen.
markt v. Ludwigsburg staat een standbeeld
Lugos, een marktvlek in Hongarijo on d.
v. d. stichter. d. Takken v. industrie zijn verhoofdplaats v. 't gespanschap KrassO-Szoreny,
vaardiging v. weefwaren, orgels, chemicalien
ligt
a. weerszijden v. d. Tames en wordt daarenz. In d. voorsteden en d. omstreken wordt
door in een Duitsch on Romaansch Lugos
veal obit geteeld. In d. nabijheid v. Ludwigsonderscheiden. d. Plaats is d. zetel v. eon
burg liggen d. lustsloten „Favorite" en „MonGrieksch-Kath. bisschop, heeft een gymnasium
repos".
on telt 12 370 inw., die hoofdzakelijk wijnLudwigshafen, een stad in Beieren,
handel drijven.
regeeringsdistrict Rijnpalts, a. d. Rijn, tegenLuguber (v. 't Lat. lugubris), treurig, somover Mannheim, gelegen, telt 28 720 inw.
ber, droevig.
't Is d. belangrijkste handolsplaats v. d. Palts
Luiaard (Bradypus). d. Luiaards maken
en heeft groote fabrieken voor chemicaliOn
een onderorde uit v. d. orde der tandelooze
on machines, bierbrouwerijen, zaag- en meelzoogdieren (edentata), die geen snijtanden en
molens. Door koning Lodewijk I op d. plaats
geen ware hoektanden hebben. Daze onderorde
v. d. Rijnschans, een bruggonhoofd, gesticht,
bestaat uit een familie, welker soorten twee
is Ludwigshafen door d. handel op d. Rijn
of drie vingers a. haar voorpooten bezitten.
zeer in bloei toegenomen on met Mannheim
• Men heeft daze dieren langen tijd voor misdoor een groote spoorwegbrug verbonden.
vormd, voor wanschepsels aangezien; vooral
Ludwigskanaal, een belangrijk kanaai
Buffon heeft zich daarin zeer a. overdrijving in Beieren, dat rechtstreeks een gemeenschap
schuldig gemaakt. Ondertusschen heeft een
opent tuss. d. AltmUhl en Regnitz on daardoor
nader onderzoek v. die meaning doen terugtuss. d. Donau on d. Main, gevolgelijk ook
komen. d. Luiaard is even volmaakt geschapen
tuss. d. Zwarte Zee en d. Noordzee. 't Word
als andere dieren; hij heeft evenwel dit bijzonv. 1836-1845 gegraven en heeft niet minder
dere: hij is bestemd one in d. onmetelijke
dan 94 sluizen; d. lengte bedraagt 25 ,/2 mijl,
oorspronkelijke bosschen to leven en wel hand. diepte 1,6 M.; d. kosten v. aanleg beliepen
gende met d. rug naar beneden, 'tgeen hem
10 millioen gulden. Zoowel wegens d. onvold. gemakkelijkste positie is. Vandaar dat zijn
doende bevaarbaarheid v. d. Main als om zijn
voorpooten veal langer zijn dan zijn achtergeringe diepte en groote menigte sluizen is
pooten;
zijn bekken is wijd, zijn kop klein on
't Ludwigskanaal eigenlijk een mislukte onderzijn klauwen zijn lang, krom, samengedrukt
neming, dat sedert d. vermeerdering der spooren in d. handpalm of d. voetzool samengewegen d. kosten v. onderhoud niet dekt.
vouwen, zoolang 't dier daarmee niet grijpt
Lugan of Lugansk, een stad in 't Rusof vasthoudt. 't Verhaal, dat d. luiaard zich
sische gouvernement Jekaterinoslaw, a. d.
v. d. boomen zou laten vallen, ten einde zich
Lugan, eon ziirivier v. d. Donetz, in een a.
d. moeite v. 't afklimmen to besparen, behoort
steenkolen rijke streak gelegen, telt 10 050
tot d. fabelen. Ook is zijn luiheid zelf onbeinw., die ijzerwaren, stoommachines, landwezen. Quoy on Gaimard zagen d. luiaard
bouwgereedschappen enz. vervaardigen en
binnen 20 minuten langs 't touwwerk v. hun
aanzienlijken handel drijven.
schip naar d. top v. d. mast klimmen, ter
Lugano, d. hoofdstad v. een gelijknamig
lengte v. 40 M.
district in 't Zwitsersche kanton Tessino,
d. Luiaard leeft in Brazille en Guyana; in
waarvan 't d. volkrijkste stad is, telt 6130
lichaamsgrootte komen alle soorten met een
inw. d. Stad heeft een zeer schoone ligging
middelmatigen hond overeen. d. Ooren zijn
a. 't Luganermeer on a. d. s. Gotthardbaan;
klein, evenals d. staart; 't haar iS lang on
zij heeft een mooi regeeringsgebouw, in d.
grof. Zijn stem wordt zelden vernomen. d.
kerk sta. Maria degli Angeli uitstekende
Vrouwelijke luiaard werpt in 't warme jaarschilderijen v. Bernadino Luini, een gedenkgetijde een jong, dat zich met zijn krachtige
teeken v. Wilhelm Tell, prachtige villa's en
klauwen a. d. harigen pels op d. rug der
hotels, een lyceum en een bibliotheek. 't
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moeder vastklampt en door haar meegedragen
wordt. Hun voedsel bestaat in vruchten.
Tot deze onderorde behooren ook eenige
uitgestorven geslachten v. zoogdieren,
Megalonyx en Megatherium. 't Megatherium
Cuvierii was een dier, dat nagenoeg 4 M. lang
en 1,7 M. hoog geweest most zijn en waarvan
men niet ver v. Buenos Ayres in 't laatst
der 18e eeuw een skelet gevonden heeft,
dat nog to Madrid bewaard wordt.
Luik (Fransch Liege, Duitsch Liittich), een
Belgische prov. met een oppervl. v. 52 ,12 vk.
mijlen on 710 820 inw. v. Waalschen stam,
grenst in 't 0. a. d. Rtjnprovincie, in 't N. a. d.
Nederlandsche on d. Belgische prov. Limburg,
in 't W. a. Brabant on Namen en in 't Z. a.
Luxemburg. Uitloopers v. d. Ardennen doorsnijden 't zuidel. on oostel. deel der prov. en
vormen een wel woudrijk, maar weinig vruchtbaar heuvelachtig hoogland, terwijl daarentogen 't noordwesten vlak en rijk bebouwd is.
In een diep insnijdend dal doorstroomt d. Maas
d. prov. v. 't W.-Z.- W. naar 't 0.-N.-0. en neemt
zij d. Ourthe met d. Ambleve on d. Vesdre op; d.
Ourthe on d. Maas zijn over een groot gedeelte
v. hun loop gekanaliseerd. Het t. N. v. d.
Vesdre gelegen Herveland is buitengewoon
vruchtbaar en voor d. verbouw v. graan, evenals voor d. veeteelt geschikt. Kaas (Limburger)
on boter zijn belangrijke artikelen v. uitvoer.
't Zuiden der prov. is daarentegen zeer rijk
a. steenkolen, ijzer-, lood- on zinkertsen on
tevens een bloeiend ntiverheidsdistrict, a. walks
industrie ook 't neutrals district v. Moresnet,
dat in 't N.-0. tuss. Belgisch on Pruisisch gebied gelegen is, deelneemt. Aan bruikbare
mineralen levert d. prov. bovendien nog marmer on witsteen. d. IJzerwerken en fabrieken
leveren ruw-, giet- en staafijzer, rails, staal,
lood, ruw en bewerkt zink, koper on glas.
Ook zijn v. belang d. katoen- on wolweverij,
d. lakenfabricage, d. vervaardiging v. stroohoeden, d. vervaardiging v. machines, kleine
ijzerwaren, messen, kanonnen en locomotieven.
Belangrijke badplaatsen zijn Spa on Chaudfontaine. d. Prov. wordt in d. arrondissementen Luik, Verviers, Huy en Waremme verdeeld. d. Hoofdstad v. genoemde provincie,
eveneens Luik geheeten, met 150 000 inw., ligt
a. beide zijden v. d. Maas, over welke bier vijf

Verder heeft d. stad een schilderacademie, een
conservatoire, een gymnasium, een priesterseminarie, een kweekschool voor onderwijzeressen, benevens een blinden- on doofstornmeninstituut. d. Voorn. tak v. industrie is d. wapenfabricage ; bovendien levert Luik stoommachines, locomotieven, spoorwegstaven on andere
ijzerwaren, artikelen v. goud en zilver, naalden, spiegels, wolwaren, *leer, garen enz. In d.
nabijheid liggen groote zink-, ijzer-, lood-,
aluin- en koperwerken. In 1871 heeft men to
Luik een standbeeld opgericht voor John
Cockerill (zie dat art.), d. stichter der Luiksche
industrie. In d. nabijheid hiervan treft men d.
grootste ijzerfabriek v. geheel Belgio aan; zij
beslaat een oppervlakte v. 77 HA. on jaarlijks
worden er vervaardigd: ongeveer 100 locomotieven, 80 stoommachines, 20 gepantserde
schepen on nog vele andere machines. Een
tochtje met d. boot op d. Maas v. Luik n.
Seraing (een klein uur) is heel interessant
voor een blik op deze beide steden, waar
meer dan ergens d. Waalsche industrie bloeit.
Sedert 1887 worden bij Link vestingwerken
aangelegd ter bestrtjking v. n. Duitschland en
Frankrijk voerende wegen.
Van Luik werd reeds in d. 8e eeuw in oorkonden gewag gemaakt; 't was d. hoofdstad
v. 't bisdom Luik, dat tot een Westphaalsche
kreits v. 't Duitsche Rtjk behoorde. d. Rijke,
vrijheidlievende burgerstand stond steeds
tegenover d. bisschoppen en stond dikwijls
tegen hen op, door Frankrijk ondersteund,
maar werd meestal bloedig onderdrukt, dikwijls
met vreemde hulp (Karel d. Stouts v. Bourgondio, 1467 on 1468, aartshertog Maximiliaan I,

bruggen voeren en die d. schilderachtige stad

en door M. Zaagmolen in d. schilderkunst
onderwezen. Ofschoon hij aanvankelijk binnenhuizen schilderde, legde hij zich weldra uitsluitend op teekenen on graveeren toe, waarin
hij een merkwaardige on vooral een zeer
eigenaardige bokwaamheid verwierf. Zijn
werkzaamheid moat onvermoeid zijn geweest,
als men in aanmerking neemt 't buitengewoon groot aantal platen on prentjes, door hem
gegraveerd, v. welke er nog gedurig nieuwe
worden ontdekt. Alleen zijn bijbelplaten on
schriftuurlijke voorstellingen vormen op zich
zeif een geheele reeks, terwijl in door horn
uitgegeven stichtelijke boekjes soms wel 100
prentjes voorkomen. Een opgave v. zijn prenten in Goeree's „Mozaische Historie" en
„Joodsche Oudheden", 't „Martelaarsboek",
enz. zou alleen reeds eenige bladz(jden beslaan. Een kunstminnaar (E. W. J. Bagelaar,
in 1837 overl.) had moor dan 4000 stuks prenten V. JAN on KASPER LUIKEN bijeenverzameld
en nog ontbrak er veel a. die verzameling.
Men kan niet ontkennen, dat eenige v. die
platen met ongenoegzame zorg zijn bewerkt,
maar verreweg d. meeste toch onderscheiden
zich door een uitvoerigheid on eon voltooidheid, die alleen door een groot talent on door
een vluggo, geestige wijze v. etsen verklaar-

in een oud of bovendeel, a. d. linkerzijde, on
een benedendeel, a. d. rechterzijde v. d. stroom,
verdeelt. d. Stad is door negen voorsteden omringd, v. welke Amercoeur, s. Marguerite,
s. Leonard en s. Gilles d. grootste zjjn. Onder
d. openbare pleinen ztjn 't marktplein, 't
s. Lamberts-, 't Theater- on 't Universiteitsplain d. voorn. Talrijke grootsche kerken herinneren nog a. d. Middeleeuwsche belangrijkheid v. Luik. 't Fraaist zijn d. in 1016 gostichte en in 1038 voltooide Goth. Jacobskerk,
d. in 1528 voltooide s. Paulskerk, d. eveneens
in Goth. stijl gebouwde Martinskerk, d. in
979 ingewijde kruiskerk en d. vijf beukige
s. Bartholomeuskerk uit d. 12e eeuw; v. d.
wereldlijke gebouwen munt 't meest uit 't
Paleis v. Justitie, v. 1508—'40 in Renaissancestijl gebouwd, d. voormalige residentie v. d.
vorstbisschop; ook zijn 't theater on 't universiteitsgebouw vermeldenswaardig. Luik is
d. zetel v. een bisschop en v. verscheidene gerechtshoven en heeft een universiteit, die
23 Nov. 1892 haar 75-jarig bestaan vierde.
Aan deze hoogeschool zijn verbonden een
bergbouwschool, een polytechnische school
(Ecoles des arts et manufactures) en een soort
gymnasium (Ecole norniale des humanites).

1482 en 1484). Na een overwinning op d. Oostenrijkers in 1792 bezetten d. Franschen d. stad

on in 1794 't bisdom, dat bij d. vrede v. Minevilla a. Frankrijk kwam, op 't Weener Congres
in 1815 echter als vorstendom Luik a. d. koning
v. Nederland werd afgestaan, zij 't dan met
veranderde grenzen. In d. opstand v.1830 was
Luik een der eerste steden, die v. Nederland
afvielen, on sedert behoort 't tot 't toen
gestichte koninkrijk Belgie. Zie: Gerlache,
„Histoire de Liege" (3e dr. 1875), on Henaux,
„Histoire du pays do Liege" (2 din, 3e dr. 1876).

Luiken of Luyken (JAN), een Nederl.
graveur en dichter, in 1649 to Amsterdam gab.
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baar worden. Uitmuntend zijn vooral LUIKEN'S
bijbelprenten, meestal verbazend rijke composites, met een menigte figuren, die allergeestigst gegroepeerd zijn en alle een eigenaardig karakter vertoonen. Aan een verwonderltjke verbeeldingskracht moet LUIKEN
ontegenzeggelijk veel studio hebben verbonden, daar zijn voorstellingen meestal ook ten
opzichte der architectuur en der perspectief
groote verdiensten bezitten. Alleen orntrent
't kostuum liet hij a. phantasie d. vrijen teugel.
Merkwaardig Min vooral zijn „Plagen v.
Egypte", die rijk v. compositie, geestig en
levendig v. uitdrukking zijn.
JAN LUIKEN was ook dichter, maar op zijne
wijs. Toen hij jong was, gaf hij onder d.
titel „Duitsche Lier" eenige erotische gedichten uit, die in dat genre meer verdienste
bezaten dan d. stichteltike rijmen, welke hij
op lateren leeltijd maakte en waarin met
schriftuurplaatsen en dogma's een spel word
gespeeld, waarbij valsch vernuft en dweperij
om d. voorrang streden. Doze dweperij vervoerde d. dichter tot tal v. dwaasheden en 't
was alleen d. harde noodzakelijkheid, die hem
kon dwingen d. kunst, waarin hij zoozeer
uitmuntte, weer ter hand te nemen. Hij overleed 5 April 1712.
Daar LUIKEN weinig geschilderd heeft,
komen zijn schilderijen natuurlijk zeldzaam
voor. Teekeningen vindt men v. tijd tot tijd
v. zijn hand, die alttjd zeer gezocht zijn. d.
Gravures v. KASPER LUIKEN (d. vader, en niet.
zooals soms is ondersteld, d. zoon, v. dozen
kunstenaar) komen soms voor bij 't work
v. JAN LUIKEN, maar bezitten veel minder
verdienste. (Zie P. v. Eeghen „Jan Luyken en
zijn bloedverwanten", 18b9).
Luim (Duitsch Laune, Fr. humeur, Eng.
humor) noemt men die veranderlijke gemoedsgesteldheid. waarin men soms opeens v. d.
grootste opgeruimdheid tot d. diepste zwaarmoedigheid vervalt; ook een vlaag v. vroolijkheid of verdriet. Men herinnere zich uit
Goethes „Egmond" III, 2 d. woorden:
Freudvoll und leidvoll
Gedankeiivoll sein;
Eangen und bangen
In schwebender Pein;
Himmelhoch jauchzend,
Zum Tode betrubt,
Gliicklich allein
Ist die Seele, die liebt.
Luini (BERNARDINO) of Lovino was d.
voortreffelijke leerling v. Leonardo da Vinci,
wiens geest als 't ware op hem scheen te
zijn overgegaan. Hij ward to Luino a. 't Lago
Maggiore geboren, in welk jaar is onbekend;
alleen weet men, dat hij in 1500 reeds als
meester to Milaan kwam, ten tijde dus dat
Leonardo die stad verliet. Vandaar dan ook,
dat door sommigen word betwijfeld, of hij
diens leerling kan geweest zijn. Lanzi echter
beweert op goede gronden, dat LUINI reeds
vroeger to Milaan als leerling in d. workplaats v. Leonardo moot gewerkt hebben. Te
Rome moet LUINI eerst na Rafaels dood zijn
gekomen en wel voor zeer korten tijd, daar
v. zijn invloed aldaar goon sporen zijn achtergebleven.
LUINI
moge niet 't geniale en stouts,
gepaard a. 't strong wetenschappelijke v.
Leonardo da Vinci bezaten hebben, hij kan
misschien op grootere gemakkelijkheid bogen.
Eenvoudig, naIef en vroom in zijn opvatting,
wordt hij door zijn bewonderaars niet minder
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hoog geprezen om d. ongekunstelde bevalligheid on tevens om d. grootschheid v. ztjn
teekening on d. liefelijkheid v. zijn koloriet,
dat doorgaans warm is en waarbij men niet
zelden 't blood als onder d. fijne huid ziet
vloeien.
Lanzi is zeer uitvoerig in zijn berichten
omtrent dozen kunstenaar, v. wien Vasari
niet veel wist. Doze spreekt echter v. zijn
schilderijen in Sarono, die evenals bijna al
zijn werken uitrnuntend bewaard zijn. Voortreffelijk v. compositie, edel v. stijl on fijn
gevoeld is „d. Aanbidding der Oostersche
wijzen" (door della Rocca prachtig gegraveerd), niet minder „d. Voorstelling in den
tempel", een grootsche compositie, door Ghiberti's gravure bekend, en „d. Twaalfjarige
Jezus in den tempel", eon v. zijn liefeltjkste schilderijen, gegraveerd door Rampoldi.
Dezelide graveur gaf in 1822 d. vertolking
v. nog een ander v. LUINI'S meesterstukken
to Sarono, .'t Huwelijk van Maria" voorstellende. Lanzi zegt, dat al doze schilderijen
lets in d. behandeling vertoonen, dat a. Rafael
doet denken, maar dat zij niet dat vrije
hebben, waardoor Rafael blijk gaf zich v. d.
oude tradition der kunst to hebben losgomaakt. Aan d. andere zijde bestaat er een
zichtbare geestverwa ► tschap tuss. LUINI on
Leonardo da Vinci, zoodat buiten Milaan zijn
schilderijen dikwerf voor die v. 't hoofd der
Lombardische school werden gehouden. 0. a.
is dit 't geval met d. „Herodias" in d. galerij
to Florence on met eenige andere, welke door
Lanzi nog in Italiaansche kabinetten werden
gezien, maar later voor een good deal door
Europa zijn verspreid geraakt. Buitengewoon
moot d. va,ardigheid en d. ijver v. dozen kunstenaar zijn geweest; Lanzi noemt althans vele
kleinere kabinetstukken v. hem op, waarvan
sommige met Rafael's work in verdienste
wedtjverden. Merkwaardig zijn ook zijn frescoschilderijen in 't Franciscaner-klooster degli
Angeli to Lugano, in 1529 geschilderd, die,
ofschoon d. kleuren veel hebben geleden,
toch in schoonheid wedijveren met d. beroemde
schilderijen to Sarono. Aan herinneringen v.
Leonardo's school ontbreekt 't ook bier niet.
LUINI schilderde ook in 't Monastero Maggiori
to Milaan en in verschill. kerken a. 't moor
Maggiore. Van d. schilderijen in d. kerken to
Milaan wordt door Fiorillo „d. Aanbidding der
Wijzen" in s. Eustorgio in 't bijzonder genoemd.
In d. galerij Brera aldaar vindt men een uit
d. muur gezaagd fresco v. zijn hand, „Maria
op een troop met s. Antonius en Barbara"
voorstellende, bekend door d. gravure v. M.
Bisi. Een tweede schilderij in die verzameling,
„Herodias, het hoofd v. Johannes d. Dooper
ontvangende", is door G. Caravaglia gegraveerd. Buitendien bezitten ook nog and-ere
kerken on particuliere verzamelingen to Milaan werken v. LUINI'S hand. In d. verlaten
Certosa bij Pavia vindt men v. hem een
„Mariabeeld met het kind" in fresco en a. d.
poort v. dat gebouw een reusachtig grooten
„s. Ohristoffel". Bijzonder schoon zijn zijn
„Madonna's" in 't Museo Borbonico to Napels
on in d. galerij v. Florence. 't Spreekt wel v.
zelf, dat ook d. kunstverzamelingen in Engeland zich verrtjkt hebben met een gedeelte
v. LUINI'S werken, welke vroeger in Italia
gevonden werden. d. National Gallery o. a.
bevat d. fraaie schilderij „Christus met vier
schriftgeleerden", die a. Leonardo da Vinci
word toegeschreven, maar door Dr. Waagen
op deugdelijke gronden a. LUINI wordt toe:4ekend, evenals 't vrouwenbeeld in d. Bridge-
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water-verzameling, dat reeds in d. galerij v.
Orleans op naam stond v. Leonardo. In 't
Louvre ontmoet men een ,Heilige familie",
in 't museum Belvedere to ATeenen een fraaie
voorstelling v. „Herodias met 't hoofd v. Johannes d. Dooper" en to Munchen d. „H. Catharina" met d. teekenen v. haar martelaarschap,
een „H. Maagd met 't kind Jezus a. d. borst"
en nog een andere „H. Maagd met 't kind op
haar schoot".
't Sterfjaar v. LUINI is evenmin als zijn geboortejaar bekend. Zijn werken dragon echter
geen latere dagteekening dan 1530, zoodat men
omstr. dien tijd zijn overlijden zal moeten
stellen. Zijn zoon, AURELIO LUINI, was geen
onverdiensteltjk schilder, maar diens stijl is
toch niet veal meer dan een gemani6reerde
navolging v. dien zijns vaders. Onderscheidene v. zijn werken worden nog to Milaan
gevonden.
Luipaard, Zie Panter.
Luis, een algemeene benaming voor insecten
v. geringe grootte, welke op menschen, dieren
en planten leven en a. deze schade berokkenen;
zoo heeft men menschenluizen, dierenluizen,
walvischluizen, boom- en bladluizen. In engeren zin genomen, maken d. luizen een orde
onder d. insecten uit, welke in 't stelsel die
der Parasitica (insecta) of der aptera (vleugelloozen) wordt genoemd. Zij maken dan twee
famili6n uit, die der zuigende en die der
bfjtende luizen; d. eersten, ook Haematopina
genoemd, hebben een zuigmond zonder bovenkaken, meestal vijf leedjes in d. sprieten en
k limpooten. Onder dozen behooren d. hoofduis (Pediculus Capitis), d. kleederluis (Pediculus
Vestimenti) on d. platluis (Pediculus Pubis), die
op d. mensch leven en d. luizen der luisziekte
zijn, waaromtrent men 't art. Luisziekte leze.
Voorts behooren tot dezelfde familie eenige
luizen, die op zoogdieren leven, als d. honden-,
d. ezels-luis enz. d. Tweede familie, die der
vachtluizen (Mallophaga), onderscheidt zich
door 't bezit v. kaken a. d. ondervlakte v. d.
kop; daartoe behooren bijna alle vogelluizen,
doch ook eenige, die op zoogdieren voorkomen.
d. Ouden meenden, dat d. luizen uit stof
voortkwamen ; doch 't is vrij algemeen bekend
en 't zal toch ook vroeger niet geheel onbekend gewe'st zijn, dat zij eieren leggen, neten
genoemd, waaruit d. jongen voortkomen.
Doze jongen nu ondergaan geen verandering
gelijk d. meeste andere insecten, behouden
dezelfde gedaante, met Welke zij 't ei vereten, en zijn soms reeds in twee weken
volwassen. Doch 't onbegrijpelijk aantal,
waarin deze dieren bij sommige menschen
kunnen voorkomen, heeft tot d. mewling v.
't ontstaan uit stof geleid. Dit aantal is werke1 Ilk somtijds zoo groot, dat 't ontelbaar is. —
Ondertusschen is men tegenwoordig in alle
hospitalen in staat een zoodanig verloopen
wuzen, wiens haren of kleederen schijnen to
leven, in een dag to zuiveren.
Luiszaad, Zie Nieswortel.
Luisziekte (Phthiriasis). Gelijk d. mijten
bij planten, dieren on menschen verschill.
ziekten teweegbrengen en vooral een eigenaardigen huiduitslag, schurft (zie Schurft),
veroorzaken, zoo ook d. luizen. Van d. drie
so rten v. dit parasietengeslacht, dat op d.
mensch huisvest, veroorzaakt d. hoofdluis
zeer dikwijls uitslag v. d. behaarde hoofdhuid vooral 't zoogenoemde korrelige hoofdz , r , voorts talrijke zwellingen der watervaatsk lieren v. d. ha.ls , ook ontstekingen der ooren,
uogen, v. 't voorhoofd ens. d. Kleederluis ver-
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oorzaakt een ondragelijke jeuk op d. geheele
bekleede huid, dientengevolge bloederige striemen en zweren (d. als prurigo pedicularis
bokenden uitslag). d. Platluis zit in d. korte
haren om d. geslachtsdeelen, somtijds ook in
d. okselholte, zeldzamer nog in d. baard en d.
oogleden. Zij veroorzaakt aldaar, terwijl zij
in d. huid dringt, evenzeer jeukte en fijnkorreligen rooden knobbeluitslag. d. Behandeling dozer luisziekten is eenvoudig. Herhaalde reiniging door wasschen en baden,
kammen, volkomen afsnijden der haren, in
geval v. nood inwrijvingen met anijs- of
terpentijnolie of pieterseliezaadzalf,'t zekerste
met wat (grauwe of witte) kwikzalf, zijn voldoende om d. dieren to dooden.'t Linnengoed,
d. kleeren, mutsen en bedden moeten, om
nieuwe aansteking to voorkomen, vernietigd
of door heete lucht of scherpeloog v. 't daarin
vervatte ongedierte gezuiverd worden. Wat
d. door oudere schrijvers genoemde luisziekte,
a. welke Sulla, Herodes, Philips v. Spanje
e. a. moeten gestorven zijn, voor een ziekte
geweest zij, is heden onzeker. Er ontstonden
daarbij builen op d. huid, die openbraken en
uit welke later ontelbare luisachtige dieren
kropen. Doze beschrijving past meer op d. leefwijze der mijten, vooral v. d. bij onze huisvogels
niet zeer zeldzame soort (Dermanissus Avium),
v. welke 't ook door verscheidene gevallen
wader is bewezen, dat zij zich (bijv. v. duiventillen of hoenderhokken) op d. menschelijke
huid overplanten, daar invreten en zweren
kunnen veroorzaken. Ondertusschen wordt d.
ware luisziekte door Dr. Alt, in zijn „Dissertato de Phthiriasi" (Bonn 1824), toegeschreyen a. een vierde, eon werkelijke luissoort.
Pediculus Tabescentium.
Luit (Duitsch Laut, Ital. Luito), eon oud

snareninstrument, dat met d. vingers v. beide
handen bespeeld wordt, of liever word; want
tegenwoordig is 't weinig in gebruik. 't Bloeitijdperk ervan was d. 15e, 16e en 17e eeuw,
hoewel ook reeds d. Arabieren en Grieken op
d. luit tokkelden.
Luitenant (v. 't Fransche lieutenant) beteekent oorspronkelijk, gelijk 't woord aanduidt, een plaatsvervanger, nl. v. een persoon.
v. hoogeren rang. In vroegere Men word
dan ook die titel a. personen v. zeer verschill,
rang gegeven. Eerst sedert Lodewijk XII
(omstr. 1500) word hij in d. zin v. tegenwoordig
gebruikt, nl. in d. zin v. d. officier, 'die in rang op
d kapitein volgt en die, bij diens afwezigheid,
zijn dienstbetrekkingen vervult. VOOr d. ti,jd
v. Lodewijk XIV werden d. luitenants door
hun kapiteins gekozen. Bij ons to lande
worden d. luitenants in eerste on tweede, in

andere legers in luitenants en onder-luitenants
onderscheiden. In d. hierboven bedoelden
zin werden ook 't eerst d. titels luitenantgeneraal en luitenant-kolonel a. d. opvolgersder daarin genoemde rangen gegeven, d. eerste
sedert 1633, d. laatste sedert 1653.
Luitpold (KARL JOSEPH WILHELM LUDWIG),
prins-regent v. Beieren, gob. 12 Mrt 1821 to
Wurzburg als zoon v. koning Lodewijk I
v. Beieren, was generaal der artillerie en
generaal-inspecteur v. 't lager, alvorens hij,
na 't tragisch einde v. zijn oudsten neef,
koning Lodewijk II, als plaatsvervanger v.
zijn jongeren neef, d. krankzinnigen koning
Otto, 13 Juni 1886 als prins-regent d. regeering v. Beieren aanvaardde. Met hem verdween d. vervreemding tuss. d. huizen Hohenzollern en Wittelsbach. Hij vernietigde d.
verwachtingen v. d. Ultramontaansche partij
door zijn refs n. Berlijn in Dec. 1836. Uit zijn
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huwelijk, dat hij 15 Apr. 1844 to Florence
sloot met aartshertogin Auguste v. Oostenrijk (d. dochter v. groothertog Leopold II v.
Toscane, geb. 1 Apr. 1825, overl. 26 Apr.1864),
had hij vier kinderen, t. w. prins Lodewijk
(geb. 7 Jan. 1845, generaal-luitenant, sedert
1868 met aartshertogin Maria Theresia v. Oostenrijk-Este . gehuwd), Leopold (geb. 9 F.ebr.
1846, generaal-luitenant, sedert 1873 met d.
keizerlijke prinses en aartshertogin Gisela v.
Oostenrijk gehuwd), Arnulf (geb. 6 Juli 1852,
generaal-majoor, sedert 1882 met prinses Theresia v. Liechtenstein gehuwd) en prinses
Therese (geb. 12 Nov. 1850).
Luitprand of Liutprand, wiens geschriften tot d. voorn. bronnen der geschiedenis
v. Duitschland behooren, was v. geboorte een
Italiaan. Hij zag 't levenslicht in of omstr.
922. Berengarius II, koning v. Italie, zond
hem als gezant n. Constantinopel, doch d.
niet gelukkige uitslag zijner zending deed
hem in ongenade vallen, waarop hij zich
naar Duitschland begaf, totdat hij in 961
keizer Otto I naar Italie volgde, waar hij
bisschop v. Cremona werd. Keizer Otto zond
hem in 963 mee naar Constantinopel, ten
einde door een huwelijk tuss. diens zoon en
Theophania, dochter v. d. Oosterschen keizer,
een hereeniging v. 't Oostersche en Westersche rijk te bewerken, maar ook deze poging
liep vruchteloos
LUITPRAND overl. in 970.
Tot zijn geschriften behooren ,Antapodosis",
die v. 886 tot 948 loopt, en d.' „Res gestae
Ottonis M. imperatoris", welke met zijn geschrift „De legatione Constantinopolitana" echt
zijn, terwijl vele andere ten onrechte a. hem
toegeschreven worden. Zijn stijl is levendig,
maar zijn taal gebrekkig. 't 1VIeeste geloof
verdient hij natuurlijk in 'tgeen hij zelf heeft
bijgewoond. Zijn werken zijn o. a. uitgeg. in
Pertz, „Monumenta Germaniae historica" 3e
dl (1839). Zie verder Kopko, „De vita et scriptis Luitprandi" (1842).
Zu.k.rnanier, een der schoonste Alpenpassen v. Zwitserland, op d. grens v. d. kantons Grauwbunderland en Tessino gelegen;
hij voert op een hoogte v. 1917 M. a. d. westzijde v. d. 3200 M. hoogen Scoptuit 't Medelserdal in 't Bleniotdal en verbindt zoo d. dalen
v. Rijn en Tessino. Reeds bij d. Romeinen
bekend en in g( .uik, was d. Lukmanier in
d. Middeleeuwen en druk begane heirbaan
n. Italie. In 1374 bouwde d. abt v. Dissentis
op d. pashoogte 't hospitaal Sta Maria.
De 62 M. lange, grootsche kunstweg. door d.
regeering aangelegd, komt bij Dissentis
(1159 M.) v. d. boven-alpenweg af, voert
over d. pas n. Olivone (893 M.) in 't Bleniotdal en bereikt, d. Brenno volgend, Biasca
(310 M.) a. d. s. Gotthardbaan.
Luknow, Zie Lucknow.
Luksor of Luxor, een der 9 dorpen,
welke thans op d. plaats v. 't oude Thebe in
Opper-Egypte liggen, a. d. rechteroever v. d.
Nijl, tegenover d. plaats, waar zich a. d.
linkeroever d. Memnonszuilen bevinden. 't Is
merkwaardig door d. overblijfselen v. een
tempel, waartusschen d. ellendige hutten
der tegenwoordige bevolking verspreid liggen,
die eenige honderden huisgezinnen bedraagt,
v. welke Kopten en 6/6 Mohammedanen zijn.
d. Rulne bestaat uit een portaal, in welks front
een veldslag is afgebeeld en dat ter weersz(jden een gebouw met kleine vertrekken
bevat. Daarvoor stonden weleer twee obelisken
v. graniet, die goed bewaard en met hieroglyphen bedekt waren, v. welke een naar
Parijs is overgebracht en sedert 1836 op d.
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Place de la Concorde prijkt. d. Hoogte hiervart
bedraagt 20 M. •
't Portaal verleent toegang tot een plein,
dat met een zuilenrij omgeven is en op 't.
tegenovergestelde einde tot een tweede plein
toegang verleent, waarachter zich weer 10rijen kolommen en een dwarsmuur verheffen,
die 't heilige afsloten. Aan d. noordzijde v„
dat binnenste des tempels bevindt zich 't
allerheiligste, een vertrek v. ruim 4 M. in 't
vierkant, evenals alle kolommen met beeldhouwwerk en hieroglyphen bedekt. Daar achter zijn weer andere vertrekken en open
plaatsen, met zuilen omringd, die eindelijk
a. d. oever der rivier stuiten. Te midden dier
overbltjfselen dwalen thans d. kudden eener
armoedige bevolking, die zich v. 't in stand
geblevene bedient als beschutting voor haar
vee en woningen. Een laan met 600 sfinxen,
die op regelmatigen afstand v. elk. liggen,
voert v. Luxor naar 't eon half uur meer
noordwaarts gelegen Karnak, waar zich nog
uitgestrekter bouw vallen bevinden.
Lulea, d. hoofdstad v. 't Zweedsche lea
Norbotten, a. d. uitmonding v. d. Lulea-elf in d..
Bothnische Golf gelegen, telt 3180 inw., die
handel in zalm, ijzer, hout en rendierhuiden.
drijven. In d. nacht v. 10 op 11 Juni 1887
werd deze stad grootendeels door d. vlammen
ver woest.
Lulea-elf (d.), een 400 KM. lange rivier inr
Zweden, ontspringt in 't bergmeer Virijaur a.
d. Noorweegsche grens; zij doorstroomt d._
140 KM. lange merenreeks Lulejaur, terwij1
ze vele watervallen vormt, onder welke d. 75 M..
hooge Hazesprong (Njommelsaska), en mondt
bij Lulea in d. Bothnische Golf uit.
Lullus, naam v. een Angelsaksisch zendeling uit d. 80 eeuw. Opgeleid in 't klooster
Malmesbury, werd hij door Bonifacius naar
Duitschland geroepen; hij vergezelde dezen n.
Thuringen, waar hij 't Evangelie verkondigde,
en werd in 755 diens opvolger als aartsbisschop v. Mainz. Hij overl. in 't door hem_
gestichte klooster Herzfeld, 16 Oct. 786.
.Lullus (RAImuNDus), een zonderling ge
leerde uit d. Middeleeuwen, werd in 1234 op.
't eiland Majorca geboren. .Hij moet in zijn
jeugd een zeer losbandig leven hebben geleid„
maar daarvan zijn teruggekomen bij 't zien,
v. een vrouw, toonbeeld v. d. lichaamsverwoestende gevolgen der onzedelijkheid. Vervolgens zou hij een verschijning v. Christus.
hebben gehad en daarop zijn goederen a. d.,
armen hebben gegeven en strenge boete hebben
gedaan. Van een slaaf leerde hij Arabisch en
hij deed vervolgens groote reizen door Italic, .
Griekenland, Frankrijk en Afrika. waar hij, teTunis een Muzelman willende bekeeren, in
levensgevaar kwam. Dit ongeval koelde echter
zijn moed, ongeloovigen te bekeeren, niet
en hij begaf zich andermaal naar Afrika, doch
op zijn terugreis overleed hij in 't jaar 1315.
Hij beweerde een alchimist te zijn en vele
verborgene wetenschappen te bezitten, vooral
hoog opgevende v. d. door hem uitgevonden
„ars magna" (groote k unst), waartoe hij een
hemelsche openbaring zou hebben gehad. Deze
kunst schijnt bestaan te hebben in een soort.
mnemotechniek, die niet alleen voor 't geheugen, maar ook tot een verstandelijke outwikkeling v. begrippen diende, waartoe hij
een grooten toestel had, bestaande in een
zekere verschikking v. letters en samenstel-ling v. wiskundige figuren. Veel duisters is
er voorzeker in d. zaak en niet minder in
zijn „Opera omnia", die o. a. door Salzinger
zijn uitgegeven (1721-1742, 10 dln) en eel).
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zonderlinge rhapsodie mogen heeten v. godgeleerdheid, bijbelverklaring, scholastieke wijsbegeerte, tooverkunst, alchimie, geneeskunde
en nog al meer.
Luny (GIOVANNI BATTISTA), een beroemd
componist, geb. te Florence in 1633, kwam op
zijn 12e jaar als koksjongen in d. keuken v.
Mademoiselle de Montpensier. Daar trok hij
-door zijn vioolspel, dat hij zonder meester had
geleerd, d. opmerkzaamheid v. Lodewijk XIV
tot zich, die hem niet alleen in zijn dienst
ream, maar ook voor hem d. zoogenaamde
,,Bande des petits violons" stichtte, waarover
LULLY 't bestuur kreeg. Door d. zorg, waarmee
LULLY zijn betrekking waarnam, en door d.
-composites, die hij voor haar maakte, overtrof
.zij spoedig 't orkest der 24, toen d. meest
geprezen kapel in Europa. VOOr LULLY werden
d. bas en middelstemmen altijd slechts als
tegeleidende d. eerste stem behandeld; doch
LULLY behandelde hen ook als obligaat en
verdeelde naar deze opvatting d. melodie. In
1671 verkreeg hij 't privilegie der groote opera,
waarvoor hij als haar directeur 19 opera's
'componeerde, die d. geheele Fransche natie
opgetogen v. bewondering maakten. Hij werd
edus beschouwd als d. grondvester der groote
opera in d. eeuw v. d. prachtlievenden Lodewijk XIV, wiens horcomponist hi,j was. Hij
-overleed to Parijs 22 Mrt. 1687. 't Meest bekend
zijn V. LULLY d. opera's „Thesee", „Isis", „Les
fetes de l'amour et de Bacchus" on „Armide
of Renaud", waarvan sommige een eeuw lang
op 't repertoire zijn gebleven.
Lulofs (BARTHOLD HENDRIK) was een ver-cliensteltjk letterkundige en dichter, geb. 22
Mrt 1787 to Zutfen; hij studeerde to Groningen in d. rechten, promoveerde in 1811
p een dissertatie „De libertate" en yestigde zich in zijn geboortestad als advocaat.
In Nov. 1815 tot hoogl. in d. Ned. taal en
welsprekendheid a. d. Groningsche hooge
school benoemd, aanvaardde hij die betrekking met een redevoering Over d. noodzakelijkheid V. d. beoefening der eigene taal en
letterkunde voor d. zelfstandigheid en d. room
',Boner natie" on bekleedde hij haar met d.
meesten ijver tot zijn dood, 20 Juli 1849. LULOFS
was een meester in d. mondelinge voordracht
<<en schreef hierover 't bekende werk „d. De<clamatie of d. kunst v. declameeren en reelteeren"; tevens bezat hij een welluidende en
krachtige stem. Aan 't dagelijksch en openbaar leven nam hij ijverig deel, zoowel bij
monde als in geschrifte, doch zijn prikkelbaar
_gemoed veroorzaakte hem veel lijden. Van
zijn werken zijn naast 't pasgenoemde 't
meest bekend: „Schots v. een overzicht der
Duitsche taal of der Germaansche taaltakk en"
(1819), gevolgd door zijn „Nederlandsche redokunst of d. grondbeginselen v. stip en wel-sprekendheid" (1820), „Over Nederlandsche
-spraakkunst, stijl en letterkennis" (1823),
„Eenige puntdichten in hexameters en pentameters" (1826), „Reistogtje in 1828 met d.
stoomboot n. Hamburg" (2 dln, 1828), „Drie
proeven ter opheldering v. Vondel" (1830),
„Grond en der Nederlandsche woordafleidkuncle" (1833), „Vondel, in eenige zijner kleine
gedichten opgehelderd" (1833), „Kort overzicht
v. d. Geschiedenis der Nederlanden" (2 dln,
1837), ,Kakographie" (1811), „Staring v. d.
Wild ;nborch geschetst" (1813) en „Handboek
v. d vroegsten bloei der Nederl. letterkunde
of Proeven uit d. Nederl. schriften der 13e en
14e eeuw" (1845). Van zijn „Taalkundige werken" werd in 1875—'78 een nieuwe uitgave
bezorgd door Dr. A. de Jager. Men zie verder
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over LULOFS d. Hand. d. Maatsch. v. Ned.
Letterk., 1850.
Lulofs (JOHANNES), geb. to Zutfen 5 Aug.
1711, overl. 4 Nov. 1768 to Leiden, waar hij
sedert 1742 't hoogleeraarsambt in d. wis- en
sterrenkunde had bekleed. Hij was een zeer
geleerd man, die zich binnen- en buitenslands
vooral heeft bekend gemaakt door een voor
dien tijd uitmuntende on nuttige „Introductio
ad cognitionem atque usum utriusque globi"
(Leiden 1743—'48, 3 dln), in 't Nederl. uitgegeven to Zutfen in 1750. Bovendien heeft
hij nog eenige stukjes geschreven over wiskundige onderwerpen, welke thans verouderd
zijn, maar d. schrijver doen kennen als eon
man, in zijn tijd hoogst nuttig voor d. wetenschap on hare toepassing.
Lumbago, Zie Spit.
Lumen (Lat., plur. lumina), een licht, heldere geest. — Lumen muncli, Relit der wereld. —
Lumineus, lichtend, blinkend; lumineeren, verlichten, verhelderen.
Lumei (wILLEM VAN DER MARK, Heer v.),
een man, zeer bekend in d. Nederlandschen
bevrtjdingskrtjg tegen Spanje. Hij was een
der onderteekenaars v. 't verbond der Edelen
in 1565. Na d. dood v. Egmond en Hoorne
zwoer hij zijn haar en baard to zullen laten
groeien, totdat hij hun dood zou gewroken
hebben. In 1568 voegde hij zich met een bende
ruiters bij 't leger v. d. prins v. Oranje en in
1572 vinden wtj hem als admiraal v.'s prinsen

vloot in Engeland. Hier voegde hij zich bij d.
Watergeuzen; hij stak met hen d. Noordzee
over en voegde 't opperbevel bij d. inneming v.
d. Briel, waar hij zich door zijn wreedheid onderscheidde. Hij begaf zich vandaar naar d.
vergadering der Staten v. Holland te Dordrecht. waar hij zijn door d. prins verleende
aanstelling als overste v. Holland vertoonde
en door hen als vertegenwoordiger vanwege
d. prins over Holland werd erkend. Hij maakte
zich hierop v. Rotterdam en Schoonhoven
meester, waar zijn troepen vele wreedheden
pleegden, die hij enter naar billijkheid bestrafte. Voor Amsterdam stiet hij 't hoofd en
hij verbrandde en vernielde alles to vuur en to
zwaard, overal d. grootste gruweldaden plegende. Toen Don Frederik de Toledo 't beleg
voor Haarlem geslagen had, werd LUMEI
derwaarts gezonden met 15 vaandels voetknechten, 4 cornetten ruiters en 6 veldstukken,
maar hij geraakte in een hinderlaag, waar hij
't grootste gedeelte zijner troepen en 4 stukken
verloor en zelf ternauwernood ontkwam,nath t
hem twee paarden onder 't lijf waren doodgeschoten.
Deze nederlaag gaf zijn vijanden d. mood, hun
beschuldigingen tegen hem in te brengen, en
in 't voorjaar V. 1573 were! LUMEI met zijn
luitenant Entes, eveneens door zijn wreedhoid
berucht, in hechtenis genomen. Spoedig daarop
word hi] evenwel ontslagen, maar, gegriefd door
d. ondergane behandeling, verzamelde hij een
aantal Walen en begon hij daarrnee oproerige
bewegingen. Dit had andermaal zijn gevangenneming ten gevolge t doch hij wist te ontsnappen, hield zich eenigen tijd schuil en verliet
d. stad daarop heimelijk. Hij kwam later
terug en verkreeg verlof zich met zijn goederen elders to vestigen, waarop hij n. Luik
vertrok en na verloop v. drie of vier jaren,
volgens sommigen a. een dollenhondsbeet,
volgens anderen a. vergif, overl, Zie over hem:
Bor„Oorsprongk, begin uncle vervolgh der
Neclerlandsche oorlogen, beroerten ende burgerlijcke oneenigheyden van 1555 tot 1600" (7 din,
1620), en P. C. Hooft, „Nederlandsche historian".

LUN.
Luna, Zie Selene.
Lunatie is een naam voor d. synodischen
omloopstijd v. d. maan. Doze tijd bedraagt
29,5307 dag.
Lunch of Luncheon (Eng.), 't tweede
ontbtjt, voormiddagmaal.
Lund (Middeleeuwsch Londinum Gothorum),
een oude stad in 't Zweedsche len MalmOhus
v. d. prov. Schonen. a. d. spoorweg FalkopingMalmo en Lund-Trelleborg en in een vruchtbare vlakte gelegen, is d. zetel v. een bisschop,
heeft een in 1668 gestichte universiteit met
700-800 studenten, een domschool on een doofstommeninstituut on telt 14 800 inw. d. Met
d. hoogeschool verbonden boekerij telt circa
150 000 deelen on vele duizenden handschriften;
ook behoort er toe een zoologisch museum
en een botanische tuin. Een natuurkundig
genootschap heeft hier haar zetel. Voor 't gebouw v. 't in 1830 gestichte academisch genootschap staat 't gedenkteeken v. d. dichter
Esaias Tegner. d. In 1145 voltooide Romaaneche domkerk is in d. laatsten tijd in al haar
antieken luister hersteld. Lund is een der oudste
steden v. Scandinavia. d. Bisschopszetel, die
hier bij d. invoering v. 't Christendom opgericht was, werd in 1104 tot aartsbisschopszetel over Denenaarken, Zweden on Noorwegen
uitgebreid. In 1452 door d. Zweden verbrand,
zonk d. stad nog meer, toen in 1536, na d.
invoering der Hervorming, 't aartsbisdom
opgeheven werd on talrijke kerken on kloosters
geslecht werden. In 1658 werd d. stad met
Schonen door Denemarken a. Zweden afgestaan.
Lund (OLE CHRISTIAN), een Deensch dichter,
geb. 18 Juni 1829 to Kopenhagen, waar hij in
d. rechten studeerde en promoveerde. Daarna
legde hij zich op d. poezie on letterkunde toe;
hij bezocht verschill. landen v. Europa en vestigde zich eindelijk als ambteloos burger to
Silkborg. Hier schreef hij o. a.: „Kleine Gedichte" (1861), „Das Kreuz auf der Felswand"
(1868), „Die goldene Gans" (1878), „Das Bild
des Konigs" (een drama) en „Zitta eller Domkirkens batter" (een roman).
Lund (TROELS FREDERIK), een Deensch
geschiedschrijver, in 1840 geb., studeerde to
Kopenhagen in d. theologie, werkte hier eenige
jaren a. 't rijks-archief en werd vervolgens
leeraar in d. geschiedenis a. d. krijgsschool.
Zijn voorn. werken zijn : „Studien zur danischen
Geschichte am Schlusz des 16 Jahrhunderts"
(1876), „Historisches Lebensbild aus dem 16
Jahrhundert" (1877) en „Das tagliche Leben
in Skandinavien wahrend des 16 Jahrhunderts. Studie fiber die Entstehung and Einrichting der Wohnungen" (1882).
Lundgren (EGRON 5ELLIF), een Zweedsch
schilder on schrijver, geb. 18 Dec. 1815 to
Stockholm en overl. ald. 16 Dec. 1875. Hij
bezocht d.. voorn. steden v. Frankrijk, Italie,
Spanje en Engeland. Bij d. uitbarsting v. d.
oorlog in Engelsch lndie begaf LUNDGREN
zich op kosten v. een Huis to Manchester
der waarts, om teekeningen to vervaardigen.
Met een portefeuille v. 500 aquarellen keerde
hij terug en hij ver wierf daarmee grooten roem.
In 1860 keerde hij n. Zweden terug, doch hij
begaf zich later andermaal n. 't Zuiden en 't
Oosten. Van zijn werken noemen wij : „En
malares anteckningar" (1871—'73) en „Pa ledega
stunder" (1873).
Luneburg, een stad in d. Pruis. prov.
Hannover, d. hoofdst. v. 't gelijknamige district en v. 't voormalige vorstendom Mineburg, ligt a. d. bovaarbare Ilmenau en telt
20 700 inw. d. Ouderwetsch gebouwde stad is
VI.
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nog ten deele door wallen omgeven; d. meest
bezienswaardige gebouwen zijn d. Gothische
Johanneskerk, met een 113 M. hoogen toren,
in 1857 hersteld, d. Michaeliskerk, met d. graven v. d. LUneburgsche vorsten, 't oude raadhuis, met d. prachtige vorstenzaal, en 't in
1695 gestichte slot, a. 't marktplein gelegen.
d. Bewoners vinden hun bestaan voor een
groot deel in d. kalk- on gipslagen, die zich
in d. tot 56 M. stijgende hoogten a. d. linkerzijde der Ilmenau bevinden. Voor d. stad ligt
't groote zoutwerk Sulze , dat jaarlijks circa
400 000 centenaars zout levert. d. Industrie
bestaat in ijzergieterij, weverij, fabricage v.
machines, v. bier, brandewijn, leer, koperwaren, papier, olie, tabak enz. d. Handel en
tuinbouw zijn v. belang. In d. Middeleeuwen
was LUneburg een zeer belangrijke Hanzestad en tot 1369 d. zetel v. d. hertogen v.
Luneburg. d. Slag bij Luneburg v. 2 Apr.
1813, waarin d. Fransche generaal Morand verslagen en gevangen genomen werd, opende d.
vrijheidsoorlog.
't Vorstendom Luneburg ontstond uit d. erfgoederen v. graaf Billung II, wiens zoon
Hermann I in 9U1 door Otto I tot Saksenhertog
benoemd werd. In 1235 kreeg Otto 't Kind v.
keizer Frederik II Luneburg en Bruns wijk
als rijksleenen en in 1705 kwam 't vorstendom na d. dood v. hertog Georg v. Celle a.
Kalenberg.
't District Luneburg heeft wel, a. d. Aller
en Elbe, vruchtbare marschgronden, maar ook
groote onbebouwde landstreken, turfmoerassen, nl. beneden Celle, a. beide zijden v. d.
Aller, groote wouden, zandvlakten en heiden,
waarvan d. Liineburger Heide d. belangrijkste
is. Doze beslaat een oppervl. v. circa 90 vk.
miilen, neemt d. landstreek tuns. Aller en
Elbe in en vormt een plateau, dat zich in d.
heuvelen bij Haverbeck tot 195 M. verheft.
Groote uitgestrektheden zijn slechts met
heidekruid begroeid ; in d. naar d. Aller afhellende deelen wisselen moerassen en zandvlakten elkander af; d. wouden bestaan uit
pijnboomen; d. boekweit is d. voorn. yrucht.
Lunel, een kleine stad in Frankrijk, dep.
Herault, 4 mijlen v. Montpellier gelegen en beroemd wegens d. zoeten wijn, die er gewonnen
wordt. Zij heeft een bevolking v. 6000 inw.,
ligt a. d. rechteroever der Vidourie en staat
door 't kanaal v. Lunel met d. Rhone, d.
Middellandsche zee on 't Canal du Midi in verbinding. Men vindt er vele likeur- en brandewtinstokerijen; d. handel in daze fabrikaten,
in d. genoemden muskaatwijn, in rozijnen,
koren en meel is zeer belangrijk. Een uur
t. W. v. Lunel treft men grotten met fossiele
overblijfselen aan.
.LUnemann (GOTTLIEB), een Protestantsch
godgeleerde, geb. 17 Apr. 1819 to Gottingen,
waar hij v. 1838—'43 studeerde en in 1851
hoogl. werd. Van zijn geschriften zijn vooral
bekend die, welke over Paulus' brieven handelen. Ook bezorgde hij d. Ten druk v. Winers
„Neutestamentlicher Grammatik" (1867). •
Lunette, een veldwerk v. denzelfden worm
als een bastion (zie dat art.), doch v. kleinere
afmetingen. d. Lengte der facen is meestal
40 tot 45 M., die der flanken ongeveer 1/, der
facen. d. Lunetten worden gewoonlijk in d. keel,
door een lichte palissadeering gesloten (zie
Kerkwijk, „llandleiding tot d. Versterkingskunst").
Luneville (Duitsch Lanstadt), een arrondissementshoofdplaats in 't Fransche depart.
Meurthe et Moselle (Lotharingen), a. d. samenvloeiing v. d. Meurthe on Besouze, telt 21 540
13
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d. stad is fraai gebouwd, heeft een

phia); 't onderscheidt zich 'door d. volgende

schoon hoofdplein met een prachtige fontein,
een groot slot, dat nu voor kazerne dient, d.
fraaie hoofdkerk s. Jacques, een groote rijschool
en een college; 't heeft spinnerij, fabricage v.
fayencewaren, linnen en leer en bierbrouwerij
en drijft handel in wijn en linnen. Luneville
was v. 1702—'37 d. zetel v. d. hertogen v.
Lotharingen ; 9 Febr. 1801 sloten hier Frankrijk
en Duitschland d. vrede v. Luneville, waarbij
't eerste ri,jk Belgi8 en d. linker Rijnoever en
Oostenrijk Opper-Italie v. d. Adriatische Zee tot
d. Etsch, IstriO en Dalmati8 kreeg en d. CisAlpijnsche Republiek met 't gebied v. Mantua
en Milaan vergrooL werd.
.Liinig (JOHAN CHRISTIAAN), een verdienstelijk schrijver en uitgever v. stukken over 't
staatsrecht en dergeltjke onderwerpen, werd
14 Oct. 1666 te Schwalenberg in 't graafs.
Lippe geb. Na te Helmstedt en te Jena gestudeerd to hebben, deed hij als gouverneur
v. een jonkman v. aanzienlijken huize een reis
door Europa en was hij daarna eerst secretaris
v. een generaal bij d. keizerlilke troepen, later
ambtman to Eilenburg en 't laatst secretaris
der stad Leipzig, waar hij 14 Aug. 1740 overl.
Zijn voorn. werken zijn : „Das Deutsche Reichsarchly" (1710—'22, 20 din), „Deutsche Reichskanzley" (1714, 8 dln), „Europische Staatsconsilia" (1715, 2 dln), „Theatrum caerimoniale
historico-politicum" (1719—'20, 2 dln), „Codex
juris -militaris" (1723), „Codex Augusteus" (1724,
2 din), „Codex Italiae diplomaticus" (1725—'35,
4 din), „Corpus juris feudalis Germanici" (1727,
3 dln, met vervolg) on „Codex Germania° diplomaticus" (1732—'33, 2 dln).
Lunt (GEORGE), een Amerikaansch dichter
en rechtsgeleerde, gob. 31 Dec. 1803 to Newburyport in Massachusetts, waar hij zich, na
zijn studio a. 't „Havard-college" voltooid to
hebben, als advocaat vestigde. Later begaf
hij zich metterwoon n. Boston, waar hij 17
Mei 1885 overl• Hij schreef o. a.: „Poems"
(1839), The age of gold" (1843), „Lyric poems"
(1854), „Three eras of New-England" (1857),
„Radicalism in religion, philosophy and social
life" (1858), „The union, a poem" (1860), „Origin
of the late war" (1866), „Old new England
traits" (1873) en „Miscellanies poems" (1884).
Luntern, een klein vlek in d. Pruis.prov.
Westphalen, nabij d. Nederl. grens, a. d. weg
v. Haaksbergen n. Ahaus. In Dec. 1891 heeft
men hier kolenlagen ontdekt v. ongeveer een
meter dikte, 150 M. onder d. beganen grond
gelegen.
Lupercus, Zupercalien.
Lupercus is
een godheid uit d. nog herderlijke tijden v.
Romeinsche yolk, waarschijnlijk dezelfde
als d. Grieksche Pan. d. Dienst v. Lupercus
werd door d. Romeinen steeds onderhouden
en zijn priesters, LUPERCI geheeten, maakten
een aanzienlijk college uit, dat zelfs nog ten
tijde v. Caesar werd uitgebreid. Van een zeer
bijzonderen aard was zijn feest, in Febr. gevierd on Lupercalia genoemd. Op doze feesten
liepen d. Luperci bijna naakt met zwepen,
uit geitenvel gemaakt, door d. stad, iedereen,
dien zij ontmoetten, daarmee slaande. d. Vrouwen vermeden niet alleen doze slagen niet,
maar stelden zich zelfs vrijwillig daaraan
bloot, in d. waan, dat hierdoor d. vruchtbaarheid word bevorderd.
Lupinen, welbekende sierplanten onzer

kenmerken: d. Kelk is diep tweelippig; 't
vlagje (vexillum) der vlindervormige bloemkroon is a. d. zijden omgeslagen, d. vleugels
(alae) zijn boven achterwaarts to zamen gegroeid, d. kiel (carina) is toegespitst; d.
helmdraden vormen to zamen een gave
scheede, d. helmknopjes zijn om 't andere
langwerpig on bijna niervormig; 't vruchtbeginsel bevat twee on meer eitjes, 't stijltje
is draadvormig on gekromd, d. stempel bijna
rond on gebaard; d. vrucht is een lederachtige, twee tot veelzadige, langwerpige of lijnvormige, to zamen gedrukte of min of moor
rolronde peul, met dwarse, schuine verhevenheden tuss. d. zaden.'t Zijn half heesters
of heesters on kruiden, die. in d. gematigde
en warmere landstreken voorkomen on vooral
in Noord-Amerika menigvuldig worden aangetroffen; d. bladeren zijn gevingerd on bestaan uit 3 tot veel blaadjes, slechts zeer
zelden zijn zij door misdraging enkelyoudig,
d. steunbladeren zijn tegen d. bladstelen aangegroeid; d. bloemstelen zijn eindstandig, d.
bloemen in aren of trossen vereenigd en v.
een of twee schutbladen voorzien.
Van 't geslacht Lupinus vermelden wtj d.
witte en gele lupine (lupinus albus L. on lupinus
luteus L.), beide eenjarige planten, die tot
grondbemesting on ten deele ook als veevoeder gebruikt kunnen worden en daarom
dan ook in d. landbouw v. een deel v. Europa
zijn opgenomen. Ook andere soorten lupinen
kunnen tot dezelfde doeleinden gebezigd worden. Men zie omtrent d. lupinenbouw „'t Tijdschrift ter bevordering v. Nijverhoid" (1858).
Nog noemen wij v. d. vele lupinen, die als
sierplanten in d. tuinen voorkomen, lupinus
arboreus Sm., lupinus angustifolius L., lupinus
hirsutus L., lupinus macrophyllus Benth., lupinus
multiflorus Desv., lupinus mutabilis Say., lupinus perennis L. on lupinus polyphyllus R. Br.
Lupus (Lat.), wolf. In d. geneeskunde ook
een kankerachtige zweer of uitslag, vretende
wolf geheeten. — Lupus in Tabula, een Lat.
spreekwoord, ontleend a. Terent. Adelphi (IV. 1),
beteekenende: d. wolf in d. fabel, of: als men
v. d. wolf spreekt, is hij niet ver af; als men
't over iemand heeft, ziet men hem vaak
onverwacht. — Lupus non carat numerum
(ovium), spreekwoord voor: d. wolf vreet ook
d. getelde schapen op, of waakzaamheid wordt

tuinen, alle tot 't geslacht Lupinus der plantkundigen behoorende. Dit geslacht behoort
tot d. natuurl. plantenfam. der Vlinderbloemigen (Papilionaceae) on in 't stelsel v. Linnaeus
tot d. orde Decandria v. d. 17e klasse (Diadel-

nog menigmaal bedrogen.
Luristan, een prov. in 't westen v. Perzie, met een oppervl. v. circa 709 vk. mijlen,
is een bergland, dat in 't W. naar d. vlakte
v. d. Tigris af halt, door d. boven-Kercha doorstroomd wordt on tuss. d. woudrijke bergen
rijk besproeide on vruchtbare dalen met
walnoten-, vijgen- on granaatboomen heeft.
't Wordt verdeeld in Luristan-Boezoerg en.
Luristan-Koetschik, d. i. Groot- on Klein-Luristan, on is bewoond door Arische stammen,
d. Bachtijaren, Koechgeboe, Maamaseni on
Foal, die, circa 300 000 in getal, voornamelijk
in kleine bergdorpen 'wonen on veeteelt uitoefenen; in 't W. zijn ze nomaden.
Lurlei, Zie Lorelei.
Luschka (HUBERT), gob. 27 Juli 1820 to
Constanz, studeerde v. 1835—'39 to Ueberlingen
in d. pharmacie en daarna to Freiburg en to
Heidelberg in d. geneeskunde. Hij werd in
1844 to Freiburg tot doctor bevorderd, werd
in 1845 assistent v. Stromeyer en was tot
1849 arts to Constanz, vanwaar hij als hoogl.
n. Tubingen ging. Nadat hij in 1865 in d.
adelstand verheven was, overl. hij 1 Mrt 1875.
Hij schreef o. a. „Die Anatomie des Menschen
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in Riicksicht auf das Beddrfniss der praktischen Heilkunde" (1862—'69, 2 dln) en „Veber
Masz - und Zahlenverhannisse des menschlichen Korpers" (1870).
L usiade, Zie Camoens.
L usignan (GUIDO DE), afkomstig uit een
aanzienlijk Fransch geslacht, dat reeds in d.
10e eeuw bloeide, nam deel a. d. tweeden kruistocht en huwde met Sibilla, dochter v. koning
Amalrik v. Jeruzalem. Toen diens zoon Boudewijn IV door blindheid en melaatschheid
in 1185 buiten staat was om d. teugels v.
't bewind, vooral te midden der aanvallen
v. d. Saracenen onder Saladijn, in handen te
houden, werd LUSIGNAN eerst algemeen stedehouder en na Boudewijns dood koning v.
Jeruzalem, doch zijn stijfzinnigheid en volslagen onbekwaamheid deden hem hoofdstad
en kroon verliezen, daar Saladijn in 1187
Jeruzalem veroverde. Vruchteloos was ',us'.
GNAN'S poging in weerwil v. zijn vormelijken
afstand zijn troon to heroveren, doch hij werd
door aankoop, uit d. handen der Tempeliers,
eigenaar v. 't koninkrijk Cyprus, waar hij
alzoo d. stamvader werd v. een vorstenhuis,
dat ald. tot 1374 regeerde. LUSIGNAN had zijn
aanzien en zijn verheffing alleen a. zijn huwelijk met een koningsdochter to danken, maar
is overigens een v. d. minst beduidende hoofdpersonen uit zijn ridderlijken tijd.
L usignan, een stad in 't Fransche departement Vienne, ligt 't Z.-W. v. Poitiers a. d.
spoorweg v. hier naar La Rochelle en telt 1300
inw. d. Schoone, uit d. lle en 12e eeuw
stammende kerk werd door 't geslacht v.
Lusignan gebouwd, wier stamslot in puinhoopen ligt. 't Is 't zelfde geslacht, dat in d.
tijd der kruistochten onder Veit v. Lusignan in
't bezit v. 't koninkrijk Jeruzalem en later
v. 't koninkrijk Cyprus was. 't Bestond onder
Veit v. Lusignans nakomelingen tot 1473.
L usitania, d. oude benaming v. Portugal. (Zie ald.).
Lussin, een eiland v. langgerekten vorm
in d. Golf v. Quarnero, tot 't Oostenrijksche
Kustland (Istri0) behoorend en t. Z. v. 't eiland
Cherso gelegen, 't is zeer bergachtig en heeft
op 3'/s vk. mijlen oppervl. 10 250 inw., die graan-,
wijn-, °oft- en oliebouw, visscherij, scheepvaart
en scheepsbouw uitoefenen. d. Hoofdstad v.'t
district Lussin, gevormd door Lussin,'t eiland
Cherso en Veglia, is Lussin Piccolo (Klein
Lussin) met 5600 inw., die scheepvaart, reederij
en handel drijven; 't stadje heeft een haven,
een scheepvaartschool en een hospitaal. d.
t. Z. daarvan gelegen haven Lussin Grande
telt slechts 1940 inw.
Lustrum beteekent eigenlijk d. plechtige
reiniging of wijding v. 't Romeinsche yolk
door een zoenoffer (sacrificium lustrale), dat
telkens na d. ge6indigden census verricht
werd. 't Bestond uit een stier, een zwijn en
een schaap of ram. d. Laatste werd a. Jupiter,
't zwijn a. Ceres en d. stier a. Mars gewijd.
d. Plechtige verrichting zelf noemde men
lustrum condere en 't daarbi,j door d. censor
uitgesproken formulier luidde in 't eerst „Ut
dii immortales res Romanas ampliores melioresque facerent"; doch, toen 't Romeinsche
gebied zich aanmerkelijk uitbreidde, werd 't
gebed aldus veranderd: „Ut res Romanas
perpetuo incolumes servent". Daar nu dit
lustrum altijd a. 't einde v. ieder visjfde jaar
plaats had, zoo beteekende lustrum ook een
tijdvak v. vijf jaren, welke tijdmaat dikwijls
door dichters met d. Grieksche Olympiade
verwisseld werd, die slechts 4 jaren bevatte.
Luszczewska (JADWIGA), een Poolsche
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dichteres, bekend onder 't pseudoniem DEO.
TYMA, geb. in Oct. 1840 to Warschau, wekte reeds
op jeugdigen leeftijd opzien door haar zeldzame gave v. improvisatie. Reeds in 1853 trad
zij als improvisatrice op; haar zoo ontstane
gedichten zijn in twee verzamelingen verschenen. Later maakte zij grootere zelfstandige gedichten, waarvan we d. legende „Tomyra", 't epische gedicht „Polskaw piesni"
(geschiedenis v. Polen in zangen) en d. rapsodie „Stanislaw Lubomirski" noemon. Ter
verheerlijking v. Beethoven dichtte zij in 1870
een „Symphonic) des Lebens".
Luteoline is een gele kleurstof, voorkomende in d. bladeren en stengels v. d.
wouw (reseda luteola). Haar scheikundige
samenstelling wordt uitgedrukt door d. formule C20 1114
Lutetia, een der kleine planeten tuss.
Mars en Jupiter. Zij is 15 Nov. 1852 ontdekt
door Goldschmidt te Parijs. Haar omloopstijd
bedraagt 1388,24 sterredagen, haar gemiddelde afstand v. d. zon 2,4345 maal d. afstand
v. d. aarde tot d. zon en haar excentriciteit 0,16.
Lutetia Parisiorum, Zie Parfjs.
Luthardt (CHRISTOPH ERNST), een Duitsch
Luthersch godgeleerde, geb. 22 Mrt 1823 to
Maroldsweisach (Beneden-Franken), werd in
1854 professor in Marburg, in 1856 in Leipzig.
Hij heeft met goed gevolg getracht nieuwe
vrienden voor d. positief christelijke wereldbeschouwing to verwerven door zijn voorlezingen, zijn geschriften, d. sedert 1869 door
hem uitgeg. „Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchenzeitung" (Leipzig) on door voordrachten en preeken. Hij schreef: „Dasjohanneische Evangelium nach seiner Eigentilmlichkeit erklart" (2 dln, 2e dr. 1875—'76), „Die
Lehre von den letzten Dingen" (1861, 3e dr.
1885), „Die Lehre vom freien Willen und
seinem Verhaltnis zur Gnade" (1863), „Kompendium der Dogmatik" (1865, 8e dr. 1889),
„Die Ethik Luthers" (1867, 2e dr. 1875), „Die
Ethik des Aristoteles" (1876), „Apologie des
Christentums" (4 dln, 1864—'80), „Die Kirche
in ihrer Bedeutung fur das offentliche Leben"
(1882), „Die moderne Weltanschauungen"
(1880), „Die Geschichte der antiken Ethik"
(1887), „Zur Ethik" (1882), „Geschichte der
christlichen Ethik" (1889) en „Erinnerungen aus
vergangenen Tagen" (1889) enz. Sedert 1878
geett Luthardt ook een „Theologisches Litteraturblatt" in 't licht.
Luther (MARTINUs) was d. zoon v. een
arm mijnwerker to Eisleben en werd aldaar
10 Nov. 1483 geb. Te Mansfeld, waarheen zich
zijn vader kort na zijn geboorte begaf, ontving
hij 't eerste onderwijs; later kwam hij onder
d. leiding der barrevoeter-monniken to Maagdenburg en vervolgens to Eisenach onder
die v. d. letterkundige Frobenius. In 1501
bezocht hij d. hoogeschool to Erfurt, om zich
a. d. rechtsgeleerdheid te wijden. Naar d. gewoonte v. dien tijd legde hij zich vooral toe
op d. beoefening der geschriften v. Aristoteles
en op d. scholastieke wijsbegeerte, waarin
hij 't zoover bracht, dat hij twee jaar later
magister word en openlijke voorlezingen over
d. Aristotelische wijsbegeertl begon to houden.
Doch in 't klooster te Erfurt een bijbel gevonden hebbende en dien met d. grootste belangstelling lezende, besloot hij, bovendien door
d. plotselingen dood v. een vriend tot eerst
gestemd, monnik to worden en trad hij
17 Juli 1505 in d. orde der Augustijnen, zijn
tijd verdeelende tuss. godgeleerde oefeningen
en gestrenge lichaams-boetedoeningen. In 1508
werd hij op aanbeveling v. zijn vriend Staupitz
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hoogleeraar der wijsbegeerte a. d. nieuw
gestichte hoogeschool te Wittenberg ; zijn
godgeleerde studien voortzettende, werd hij
in die wetenschap in 1509 baccalaureus (candidaat) en deed hij, te midden v. veel strijd tuss.
d. hem in . d. loop zijner bijbelstudien meer
fielder geworden evangeliewaarhad en gehechtheid a. d. kerk, een bedevaart naar Rome,
waar 't van nabij zien der kerkelijke toestanden in d. hoofdstad hem met droef heid
vervulde. Na zijn terugkomst werd hij doctor in
d. godgeleerdheid en hij achtte zich nu gerechtigd en verplicht zoowel op d. academischen
leerstoel als op d. kansel te ijveren tegen d.
scholastiek en d. Augustiniaansche bijbelgodgeleerdheid in haar rechten te herstellen. Onder
dat alles en onder voortgaande bijbelstudie
werd LUTHER zich meer en meer bewust, dat
d. toenmalige kerkleer in strijd was met d.
grondbeginselen v. 't Christendom ten aanzien
v. 't werk des Heilands en d. middelen om
door Hem zalig te worden. En, toen nu d.
aflaathandel door Tetzel ten jare 1517 onbeschaamder dan ooit v. stad tot stad in Duitschland gedreven werd, maakte LUTHER gebruik
v. zijn recht als doctor en hoogleeraar en
deed hij op 31 Oct. 1517 a. d. slotkerk te Wittenberg 95 stellingen tegen d. aflaathandel en
andere misbruiken in d. kerk aanslaan, aanbiedende die in 't openbaar to verdedigen.
Groot opzien verwekte die stoute daad en,
daar LUTHER'S stellingen slechts onder woorden
hadden gebracht wat d. overtuiging was v.
velen, die zich eveneens ergerden a. d. verregaande misbruiken in d. kerk, was als 't ware
d. vonk geworpen in d. lang opgehoopte brandstof. LUTHER, vast staande in zijn overtuiging,
wilde, hoezeer ook daartoe aangezocht, v. geen
herroepen weten, tenzij men hem uit d. H.
Schrift mocht kunnen overtuigen. d. Paus,
die aanvankelijk d. beweging met geringschatting had aangezien, als gold 't slechts een
nietigen strijd tuss. Augustijner en Dominicaner monniken, ontbood ten laatste LUTHER n.
Rome ; maar doze liet zich door d. keurvorst
v. d. Palts, Frederik d. Wijze, terughouden
en beriep zich eerst v. d. k walijk onderrichten
op d. good onderrichten paus, later op een algemeen concilie. Geleerde disputen en redetwisten tuss. pauselijke legaten en d. Wittenberger
hoogl. werkten slechts uit, dat d. laatste
hoe langer hoe vaster v. d. waarheid zijner
stellingen overtuigd word; zoodat, toen d. paus
d. oproerigen zoon der kerk in d. ban deed,
LUTHER d. hem betreffende pauselijke bul openlijk te Wittenberg verbrandde, 10 Dec. 1520.
Weldra nam nu d. zaak een anderen keer. d.
Duitsche vorston, gedeeltelijk uit overtuiging
v. d. rechtmatigheid v. LUTHER'S zaak, gedeeltelijk ook uit gevoel v. onafhankelijkheid
tegenover d. keizer, die d. zaak v. d. paus
ten opzichte der nieuwe leer door allerlei
wereldlijke middelen poogde to handhaven,
verklaarden zich in grooten getale voor d.
hervormer on diens zaak en LUTHER, die in
weerwil v. alle waarschuwingen, zich met
kloeken geloofsmoed naar d. rijksdag to Worms
begeven had, verklaarde ald. met rondo
woorden, niet to zullen terugtreden, zoolang
hem niet uit d. H. Schrift zelf zijn dwalingen
waren aangewezen. Bij zijn terugkomst liet
zijn voorn. beschermer, keurvorst Frederik,
hem heimelijk oplichten en ter beveiliging v.
zijn leven op d. Wartburg brengen; gelijk
men weet, hield LUTHER zich hier vooral bezig
met 't voorbereiden en gedeeltelijk tot stand
brengen v. zijn reuzenwerk, d. bilbelvertaling,
waardoor hij zich een onvergankolijk gedenk-
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stuk heeft gesticht v. zijn uitgebreide kennis,
zijn onverdroten liver en ook v. zijn grooten
invloed op d. volkstaal. Na verloop v. tien
maanden in d. maatschappij teruggekeerd,
trad LUTHER opnieuw, vooral op d. kansel,
to Wittenberg als hervormer op en om een
doorsla and bewtjs to geven, dat hij met d.
toenmalige kerk gebroken had, trad hij, zijn
priestergelofte verbrekende, op 13 Juni 1525
met Catharina v. Bora (zie dat art.) in 't huwelijk. Ter wig hij nu voorts ijverig arbeidde om
't door zijn hand begonnen werk te vervolgen,
had hij veel moeite om d. ongunstige verdenkingen to voorkomen, die daarop door velen
naar aanleiding v. d. boerenkrijg (zie Boerenoorlog) geworpen waren. Ook op d. rijksdagon
bevordorde hij middellijk en onmiddellijk d.
belangen v. 't Protestantisme, terwijl hij met
moor dan gewone werkzaamheid een groote
menigte geschriften in 't licht zond ter ontwikkeling, verdediging en aanbeveling zijner
grondstellingen. Die geschriften getuigen v.
een helder hoofd, een onbezweken moed en
een warme godsvrucht ; en, zoo men al vele
uitdrukkingen niet v. hardheid, zelfs ruwheid,
kan vrijpleiten, dan stelle men zulks op rekening v. d. toen gebruikelijke wilze v. zich uit
to drukken en v. d. plooi, die een vast overtuigde geest zoo licht aanneemt bij hatelijke
bestrijding en vaak ongegronde tegenwerking,
waarbij men, wat LUTHERS laatste levensjaren
aangaat, nog voege d. invloed v. veel lichaams:
lijden. Voorzeker mag men aannemen, dat,
indien LUTHER alleen d. wetenschappelfte
beschaving v. eon Melanchton of d. letterkundige ontwikkeling on d. daarmee gepaard
gaande levensboschouwing v. een Erasmus
had bezeten, hij nooit 't onbez weken hoofd
on d. onvermoeide voorvechter der kerkhervorming zou geworden zijn. Hij overl. in zijn
geboortestad, Eisleben, 15 Febr. 1546. Te
Wittenberg is hem bij gelegenheid v. 't derde
eeuwfeest der kerkhervorming in 1817 op d.
markt eon bronzen standbeeld opgericht, dat
in 1821 voltooid werd, terwijl 't door hem
bewoonde huis op last v. koning Frederik
Wilhelm IV voor rekening v. staat tot een
school is ingericht. In zijn geboortestad werd
hem mode, in d. Markt- of s. Andrieskerk,
waar hij 't laatst predikte, een gedenkteeken
opgericht on werd 't huis, waar hij gob. werd,tot
een armenschool ingericht. Bij gelegenheid v.
d. 300ston verjaardag v. Luthers dood, 18 Febr.
1846, zijn op onderscheidene plaatsen in
Duitschland weldadige fondsen gesticht onder
d. naam Luther•stichtingen; eon v. die (d.
Leipziger) heeft in 't bijzonder ten doel, d. verspreiding der geschriften v. d. hervormer to
bevorderen. Doze geschriften zijn zeer talrijk
on worden meerendeels door d. schrijver gedurende zijn leven afzonderlijk in 't licht gezonden. Onder d. gezamenlijke uitgaven noemen wij eerst d. Wittenbergsche (in 't Duitsch
on 't Latijn), d. Jenasche (in 8 Duitsche on in 4
Latijnsche boekdeelen), d. Altenburgsche v. Sagittarius, d. Leipziger en z. d. Volledigste is die
v. Walch (1740-1751, 24 dln, later meermalen
herdrukt). — Over 't leven, d. verdiensten on d.
geschriften v. LUTHER kan men o. a. raadplegen:
Melanchton, „Historia vitae Lutheri" (1546),
Grater, „Geschichte und Schriften Lutheri"
(1586), Kesler, „Lutheri Leben und Sterben,
Lehre und Reformation" (1628), Thomas, „Historische Beschreibung des Reformationswerks
und Leben Luthers" (1722) on Zeibig, „Eclecta
historia vitae et mortis Lutheri" (1746), om v.
vele geschriften niet to spreken. Onder d.
levensbeschrijvingen v. LUTHER uit d. lateren
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tijd noemen we Ukert, „Luthers Leben" (1817,
2 dln), en Lublink Weddik, „Leven en bedrijf
v. Dr. M. Luther" (1838-1839, 2 dln). Ten slotte
vermelden wij nog, dat in 1868 te Worms 't
grootsche Luthermonument werd opgericht en
dat 31 Oct. 1892, d. 375en gedenkdag der hervorming, te Wittenberg d. nieuwe slotkerk
met grooten luister werd ingewijd (zie 't art.
Wittenberg).

(Evangelisch) kerk.
Luthersche
Tegen d. bepaalden •vvil des grooten kerkhervormers hebben zij, die zich tot een
kerkgenootschap vereenigden, waarin d. geloofsbelijdenis v. Luther en meer bepaald
d. Augsburgsche confessie (zie dat art.) word
aangenomen, daaraan d. naam EvangelischLuthersche Kerk gegeven, ter onderscheiding
v. hen, die, d. Zwitsersche hervorming aannemende, zich Hervormden of Gereformeerden noemden. Van 't begin der kerkhervorming of stonden deze beide hoofdtakken
eenigszins vijandig tegen elkander over; later,
toen 't protestantisme voor goed gevestigd
was, nog veel meer, naarmate d. dogmatiek,
vooral d. polemische dogmatiek, zich in d. beide
kerkgenootschappen meer ontwikkelde. In
't laatst der vorige eeuw is d. bestaande
spanning echter veel verminderd, ten gevolge
v. d. meer gematigde begrippen over afgetrokken geloofszaken en d., ook ten gevolge
v. staatkundige gebeurtenissen en andere omstandigheden, toegenomen verdraagzaamheid;
zoo zelfs, dat d. vereeniging v. d. Luthersche
en hervormde kerken tot een Evangelische
kerk (vooral ten gevolge v. 't in 1817 gevierde
derde eeuwfeest der kerkhervorming) op vele
plaatsen in Duitschland heeft plaats gevonden. Doch, gelijk later 't dogmatisch beginsel
weer in d. beide voorn. kerkgenootschappen
v. 't protestantisme op d. voorgrond is getreden, zoo hebben ook zij, die zich voorstanders of zelfs voorvechters betoonden v. d. oude
kerkelijke rechtzinnigheid, in d. Evangelische
kerk onder d. naam Oud-Lutherdom een richting in 't Leven geroepen, die veel overeenkomst heeft met d. afgescheidenen of Christelijk Gereformeerden in d. Nederlandsche Hervormde kerk. In vele streken v. Duitschland,
waar d. Evangelisch-Luthersche Kerk zoo al
niet d. heerschende, dan toch d. voorn. is,
heeft zelfs een vormeltjke afscheiding plaats
gehad.
d. Evangelisch-Luthersche Kerk is d. voorn.
in d. meeste staten v. Noord-Duitschland, alsmode in Denemarken, Zweden en Noorwegen;
aanzienlijk is ook 't aantal v. hen, die in
Frankrijk en d. Nederlanden tot die kerk behooren. In d. eerstgenoemde landen heeft zij
in d. inrichting en d. vorm v. bestuur nog
veel overgehouden v. d. Roomsche vormen,
v. welke zich ook Luther nooit geheel heeft
kunnen ontdoen. Zoo leeft d, hierarchic nog
eenigermate voort in d. superintendenten,
terwul altaar en vastgesteld ambtsgewaad
v. d. voorganger bij d. openbaren godsdienst
zich evenmin hebben losgemaakt v. d. oude
vormen. In ons vaderland is 't bestuur der
Evangelisch-Luthersche Kerk met een jaarlijks
vergaderende synode a. 't hoofd grootendeels geschoeid op d. leest der NederlandschHervormde kerk. Sedert 't laatst der vorige
eeuw is zij in twee afdeelingen geplitst. In
d. Amsterdamsche gemeente (zijnde d. hoofdgemeente) ontstond eerst spanning, daarna verdeeldheid en scheuring wegens 't onderscheid
in richting on voorstellingswijze v. d. meer
orthodox denkende en d. meer vrlizinnig€
leeraars, wat ten gevolge had, dat d. zich oud
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rechtzinnig noemenden uit d. kerkgemeenschap
traden en een afzonderlijke kerkgemeente
oprichtten onder d. naam Hersteld-Luthersche
kerk, waartoe ook eenige andere gemeenten
elders in ons vaderland behooren. Meermalen
zijn er pogingen aangewend tot hereeniging,
maar 't heeft (hoewel d. vijandelijke houding,
waarin beide partijen tegenover elkander
plachten to staan, goeddeels heeft opgehouden) nog niet molten gelukken d. zwarigheden
tegen een ineensmelting to overwinnen.(Men
zie hieromtrent Domela Nieuwenhuis, „Geschiedenis der Amsterdamsche Luthersche
gemeente", 1856).
't Wezen, d. leer en d. geest der EvangelischLuthersche Kerk wordt geacht begrepen to
zijn in d. zoogenoemde symbolische geschriften,
die zij bezit, nl.: d. Augsburgsche confessie,
d. Smalkaldische artikelen en d. groote en
kleine catechismus v. Luther. Over d. uitgaven
enz. dier geschriften verwtjzen wij naar Wale h,
„Bibliotheca theologiae" I, en KOcher, „Bibliotheca theologiae symbolicae". Doch, aangezien
ook alle vrijzinnige godgeleerden in dat kerkgenootschap 't groote protestantsche beginsel
huldigen, dat d. H. Schrift, vrij onderzocht,
d. kenbron en eenige toetssteen der Christelijke waarheid is, kan men feitelijk d. opvatting der Evangelic-waarheid in d. E vangelischLuthersche Kerk even vreinig uit Naar symbolische geschriften afleiden als die v. d.
Hervormde kerk uit d. geloofsbelijdenis v.
Guido de Bres of d. Heidelbergschen catechismus. Ten aanzien v. d. geschiedenis der
Evangelisch-Luthersche Kerk zijn d. voorn.
oudere werken (vooral die, welke d. kerkhervormings-geschiedenis v. 't Evangelisch-Luthersche standpunt behandelen) vermeld door d.
hierboven genoemden Walch, III.
Een kweekschool tot opleiding v. predikanten bij d. Evang.-Luth. kerk bestaat ten onzent
sedert 1816 to Amsterdam. 't Algemeen reglement v. gemeld kerkgenootschap dagteekent
in ons land v. 1614 en word 't laatst herzien
in 1879. 't Hoogste kerkelijk bestuur berust
bij een Synode, samengesteld uit 8 dienstdoende predikanten, 12 gemeenteleden, een
secretaris met zijn secundus, een penningmeester on twee hoogleeraren v. 't seminarium, terwijl 't uitvoerend bewind in handen
is v. een Synodale commissie. In 't geheel
telt 't Luth. kerkgenootschap in Nederland
49 gemeenten en 9 filiaalgemeenten, waarvoor
60 dienstdoende predikanten bestaan.
Luti (BENEDETTO), een Italiaansch schilder,
gab. in 1666 to Florence; hij vormde zich in
d. school v. Gabbia, begaf zich vervolgens n.
Rome bij C. Ferri on trachtte, na diens dood,
zich door d. studio der classieke kunstwerken
verder to ontwikkelen. Lanzi volt over dozen
kunstenaar een hoogst gunstig oordeel, vooral
over zijn koloriet en zijn effect, dat hij harmonisch on betooverend noemt. Anderen zijn
niet zoo hoog met hem ingenomen on meenen,
dat hi,j to veel work maakte v. een zinnenstreelend koloriet on to weinig v. juiste teekening en bezielde uitdrukking. Desniettemin
waren zijn schilderijen zeer gezocht en waren
schier alle Europeesche hoven er op uit iets
v. zijn hand to bezitten. Hij werd door d.
keizer tot ridder verheven en v. d. keurvorst
v. Mainz ontving hij een adelbrief on een
met diamanten bezet kruis. Ook Italie schatte
dozen kunstenaar hoog en paus Clemens XI
vereerde hem met bestellingen on geschenken.
LUTI schilderde in fresco on in olieverf; talrijker echter zijn zijn pastels, die door geheel
Europa verspreid zijn. Een v. zijn grootsto

LUT.

198

schilderijen in olieverf bevindt zich in d.
hoofdkerk v. Pisa en stelt d. bekeering v. d.
H. Romieri voor. In d. galerij v. Florence
ontmoet men zijn portret, door hem zelf geschilderd. Gunstig bekend zijn ook zijn H. Antonius in d. kerk der apostelen te Rome en
verschill, voorstellingen v. Magdalena — een
onderwerp, dikwijls door hem behandeld. Onderscheidene daarvan zijn gegraveerd en twee
(een boetende Magdalena en Magdalena door
engelen bezocht) bevinden zich in 't museum
te Parijs. Ook een aantal andere v. zijn kerkelijke of mythologische tafereelen zijn gegraveerd door C. Wagner, Bartolozzi, Cecchi,
Th. Prestel, Picot e. a. LUTI heeft zelf ook
geUst, maar deze plaatjes zijn hoogst zeldzaam. Hij overl. in 1724.
Lutidine (C7 H9 N) is een kleurlooze, vloeibare, stark en onaangenaam riekende stof,
die tot d. zoogen.pyridinebasen behoort, welke
bij d. droge distillatie v. dierlijke stollen
optreden. Zij komt daarom voor in d. beenderteerolie (oleum animale Dippelii), is oplosbaar in water, kookt bij 154° C. en verbindt
zich direct met jodiden.
Li.itire (FEDOR PETROWITSCH, graaf), een
Russisch admiraal, vooral bekend als wereldomzeiler, geb. 17 Sept. 1797 to s. Petersburg,
maakte v. 1817—'18 op d. door Golownin aangevoerde korvet „Kamtschatka" zijn eerste reis
om d. aarde en ondernam daarop v. 1821—'24
herhaaldelijk expedities n. Nova-Zembla (door
hem zelf beschreven, 1828). Van 1826—'29 deed
hij een reis om d. wereld op d. korvet „Senjawin"
en ontdekte in d. Grooten Oceaan, vooral in d.
Carolinischen archipel en omliggende wateren,
verscheidene eilanden, waarvan een groep d.
naam „Senjawineilanden" kreeg, terwijl een
eiland in d. Karische Zee naar LiITKE zelf
genoemd werd. Daze reis beschreef hij onder
d. titel „Voyage autour du monde" (4 dln, 1835).
Nadat hij in 1830 nog een reis n. IJsland had
ondernomen, werd hij in 1832 onderwijzer v.
grootvorst Constantijn Nicolajewitsch; hij
was sedert 1845 vice-president v. 't nieuw
gesticht Russisch geographisch genootschap,
werd in 1855 als admiraal lid v. d. Rijksraad
on was sedert 1864 president v. d. s. Petersburger Academie v. Wetenschappen. In 1866 werd
LIITICE in d. gravenstand verheven en hij overl.
20 Aug. 1882 te s. Petersburg. Zijn biographie
verscheen in 1889, bewerkt door Besobrasow.
Lutma, (JANUs), een Nederl. goudsmid en
teekenaar, wordt voor een leerling v. d. beroemden P. van Vianen gehouden. Hij werd
to Groningen geb. en vestigde zich to Amsterdam, waar hij een aantal gedreven voorwerpen on sieraden vervaardigde. Hij leverde
ook eenige teekeningen, die door zijn zoon
in koper gegraveerd werden. Rembrandt, die
met hem bevriend is geweest, etste in 1656
zijn portret met toepasselijk bijwerk. Hij
overl. in 1669 in d, ouderdom v. 85 jaren.
Vondel maakte een grafschrift op hem.
Lutn2a, (JANUs), een zoon v. bo vengenoemde, werd in 1609 to Amsterdam geb. en
beoefende d. kunst zijns vaders, waarin hij
zich een goeden naam verwierf. Ook was hij
in 't etsen ervaren; hij paste dit op zijn yak
toe, terwijl hij 't a. d. arbeid met d. hamer
en 't puntijzer verbond. Onder zijn meest bekende graveerwerken telt men d. vrij zeldzaam voorkomende portretten v. Hooft on
Vondel, v. zijn vader en v. hem zelf, voorts
vier landschappen naar Both, Johannes d.
Evangelist (figuur ter halver lUve) naar Rembrandt, d. bovengemelde teekeningen zijns
vaders v. ornamenten, beelden en wapen-
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schilden enz. Voorts dreef hij nog een fraaien
penning ter eere v. d. admiraal Maarten
Harpertz. Tromp (met zijn merkteeken F L, —
filius Lutma) en een anderen penning ter
nagedachtenis zijns vaders. Hij overl. to Amsterdam, omstr. 1685.
Luton, een stad in 't Engelsche graafs.
Bedfort, t. N.-N.-W. v. Londen on a. d. spoorweg
v. Londen n. Bedfort gelegen, is d. hoofdzetel v.
d. Engelsche stroovlechterij en telt 30 000 inw.
Liitolf (ALoYs), eon Zwitschersch geschiedschrijver, geb. 23 Juli 1824 to Gettnau (Lucern),
werd in 1850 priester, in 1868 professor in d.
kerkgeschiedenis en patrologie a. d. theologische school to Lucern en canonicus a. 't
stift Leodegar en overl. 8 Apr. 1879. Hij gaf
in 't licht: „Sagen, Brauche, Legenden aus
den ftinf Orten Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden and Zug" (1862-65), „Glaubensboten
der Schweiz vor s. Gallus" (1871) enz. Tevens
schreef hij vele belangrijke bijdragen in verschill. tijdschriften, voorn. in d. „Geschichtsfreund", 't orgaan v. een historisch genootschap, waarvan LtITOLF voorzitter was.
_Liitschine, een linker zijrivier v. d. Aar
in 't Zwitsersche kanton Bern, ontstaat uit
d. Zwarte Liitschine, die v. d. Grindelwaldgletscher komt, en d. Witte Littschine, die a. d.
Breithorn ontspringt. d. Eerste stroomt n. 't
W. door 't dal v. Grindelwald, d. laatste n.
't N. door 't Lauterbrunnendal. d. Beide Liltschines vereenigen zich bij ZweilUtschinen.
d. Ontstane rivier stroomt nu door d. Bodeli, d. dalvlakte tuns. 't Thuner- en Brienzermeer, n. laatstgen. mese; sedert d. 13e eeuw
door een kanaal erheen geleid, opdat ze niet
door haar puin d. BOdeli bederve.
Lutter am Barenberge, een vlek in 't
hertogdom Brunswijk, 4 mijlen v. Goslar a. d.
noordwestelijk en voet v. d. Harz gelegen, heeft
groote zandsteenlagen on telt 1800 inw. 't Is
bekend door d. overwinning, die hier 27 Aug.
1626 door Tilly op koning Christiaan IV v.
Denemarken behaald werd.
Lutti (FRANCESCA), een Italiaansche dichteres, geb. in 1831 to Campo en overl. 6 Nov.
1878 to Brescia. Zij schreef: „Maria-Canti III"
(1858), „Rosa e Stella" (1859), „Novelle e liriche"
(1862) en „Alberto" (1867).
Liittringhausen, een stad in d. Pruis.
Rijnprovincie, district Dusseldorf, t. N.-O. v.
Remscheid gelegen, telt 10 500 inw., die hun
bestaan in ijzer-, staal- on koperfabrieken,
laken-, katoon- on zijdefabrieken vinden.
Lutz (JOHANN, vrijheer v.), een Beiersch
minister v. Eeredienst en Binnenl. zaken, geb.
4 Dec. 1826 to Munnerstadt in d. RhOn. Hij
ontving zijn opleiding a. d. hoogeschool to
WUrzburg, waar hij in 1850 in d. rechten promoveerde. In 1854 word hij rechter to Neurenberg on tien jaar later benoemde koning
Maximiliaan II hem tot zijn kabinets secretaris. In 1867 werd hij minister v. Justitie on
twee jaar later minister v. Onderwijs en Eeredienst, welke betrekking hij met eenige wijziging in d. vorm 22 jaar met ear bekleedde.
In 1880 tot d. adelstand verheven, Was hij
sedert dit jaar tevens voorzitter v. d. ministerraad. In 1884 verhief d. koning hem, als
blijk v. waardeering zijner vele verdiensten
voor d. Beierschen staat, tot vrijheer, terwijl
hij in 1886 voor zijn leven tot lid v. d. Hoogen RUksraad benoemd werd. Meer dan eens
had VON LUTZ d. moed koning Lodewijk II
zijn overdreven uitgaven voor bouwwerken
enz. onder 't oog to brengen. Hij overl. 3 Sept.
1890 to Pocking, a. 't Starnberger moor. Ook
op letterkundig gebied heeft VON LUTZ zich
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onderscheiden; bekend is vooral zijn work
„Kommentar zu dem bairischen Einfiihrungsgesetz far das allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch" (1863—'66).
Iiiitzen is een klein stadje met 3800 inw.
in 't district Merseburg der Pruisische prov.
Saksen, bekend door twee veldslagen. d. Eene
was die v. 16 Nov.1632, waarin Gustaaf Adolf,
koning v. Zweden, sneuvelde, d. andere die
v. 2 Mei 1813, ook wel naar een in d. nabijheid gelegen dorp die v. Groot Gorschen genoemd, waarin Napoleon tegen d. verbonden
Russische en Pruisische legers streed en met
verlies v. 12 000 man 't slagveld behield.
Liitzow (LUDWIG ADOLF WILHELM, vrijheer
vox), d. beroemde aanvoerder v. d. naar hem
genoemde vrijschaar, geb. 18 Mei 1782 in d.
Mittelmark uit een oud adellijk geslacht, dat
zich in d. 11e eeuw uit Beieren in Mecklenburg
gevestigd en zich in d. loop v. d. tijd in vele
familien gesplitst had, die nog heden in een
rijksgrafelijk (sedert 1692), een rijksvrijheerlijk
(sedert 1643) en een adellijk huis bloeien. Hij
diende sedert 1795 in d. Pruisische garde on
nam in 1807 als majoor zijn ontslag. Daarop
nam hij in 1809 a. d. veldtocht v. Schill deel; hij
werd echter bij Dodendorf zwaar gewond on
begaf zich n. Denemarken, waar hij in 1810 met
gravin Eliza von Ahlefeld (in 1825 v. hem
gescheiden) huwde. In Febr. 1813 richtte hij
't naar hem genoemde vrijkorps op, dat hoofdzakelijk uit strijders bestond, die in geenerlei
betrekking tot 't Pruisische bestuur stonden,
en dat d. vijand door schermutselingen afbreuk
zou trachton to doen; ook Theodor KOrner on
Jahn behoorden ertoe. Tuch werd dit vrijkorps
17 Juni 1813 bij Kitzen (nabij Leipzig) niettegenstaande d. wapenstilstand door d. Wurtembergschen generaal Normann overvallen
en bijna geheel vernietigd. LIITZOW ontkwam,
verzamelde weldra een nieuwe vrijschaar, gedeeltelijk uit d. overgeblevenen . v. d. oude,
maar werd in 't treffen a. d. GOrde 16 Sept.
nogmaals zwaar gewond. Na d. vrede v. Parijs
werd 't Liitzowsche voetvolk in 't 25e Pruisische infanterieregiment on d. ruiterij in een
Uhlanenregiment herschapen, welk laatste
LtITZOW zelf als overste in d. oorlog v. 1815
aanvoerde. Bij Ligny gevangen genomen, ontvluchtte hij weldra. In 1822 werd hij generaalmajoor; hij leefde na 1830 to Parijs, waar hij
6 Dec. 1834 overl. Zie Eiselen, „Geschichte
des Liitzowschen Freikorps" (1841), on K. von
Latzow, „Liazow's Freischar 1813 and '14"
(1884).
Liitzow (KARL VON), een Duitsch beoefenaar der kunstgeschiedenis, geb. 25 Dec. 1832
in G8ttingen, werd in 1864 professor a. d.
academie in Weenen on in 1866 bibliothecaris
a. 't kabinet v. kopergravures aldaar. In
'tzelfde jaar stichtte hij 't voortreflijke „Zeitschrift fiir bildende Kunst" met d. ,,Kunstchronik" (thans 23 jaargangen) on hij schreef
„Meisterwerke der Kirchenbaukunst" (2 dr.
1871), „Geschichte der kk. Academie der
Kiinste" (1877), „Manchener Antiken" (1861
t. '69), „Die Kunstschatze Italiens" (1882) e. a.
Liitzovv (LUDWIG voN), een Mecklenburgsch
staatsminister, gob. 1793 to Berlijn, werd in
1837 tweeds Mecklenburgsch minister on
regeeringspresident, in 1840 eerste minister
en president v. d. geheimen Raad en in 1849
minister v. Buitenl. zaken on Eeredienst,
maar trad reeds in 1850 af. Hij stierf 13 Mei
1872 op aijn goad Boddin.
Lux (Lat.), licht (gen. lucis). Ante lucem
beteekent: voor 't aanbreken v. d. dag. Luce
clarius, helderder dan 't licht zelf (vaak spot-
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tenderwijs gebruikt voor jets, dat heel onduideltjk is).
Lux (FRIEDRICH), een Duitsch orgelvirtuoos,
muziekdirecteur en componist, geb. in 1820 to
Buhla, werd in 1841 muziekdirecteur v. 't
hoftheater to Dessau en 10 jaar later kapelmeester a. 't theater to Mainz. Behalve een
aantal koor- en orkestwerken schreef hij o. a.
d. opera's „Der Schmied v. Ruhla", „Katchen
von Heilbrunn" on „Die Fiirstin von Athen".
Luxembourg ('t), eon paleis in Parijs, dat
sedert 1612 voor Maria de Medicis, d. weduwe
v. Hendrik IV, in Florentijnschen stijl gebouwd
werd on zijn naam ontleende a. d. hertog v.
Luxemburg-Piney. 't Paleis was sedert 1795
d. zetel v. 't Directoire en 't Consulaat, sedert
1804 v. d. Senaat, v. 1831—'44 d. zetel v. d.
Kamer der Pairs on v. toen tot 1870 nogmaals
die v. d. Senaat. Tegenwoordig zijn in 't
Luxembourg d. bureau's v. d. Seine-prefectuur
en een museum v. schilderijen en beeldhouwwerk. Zie Le Favre, „Le Luxembourg, recite
et confidences sur un vieux palais" (1883).
Luxemburg (FRANVIS HENRI DE MONTMORENCY-BOUTEVILLE, hertog van), gob. 8 Jan.
1628 to Parijs, was d. nageboren zoon v. d.
graaf de Bouteville, die, berucht door zijn
tweegevechten, ten gevolge daarvan onder d.
regeering v. Lodewijk XIII onthoofd werd.
Zijn bloedverwante, d. princes v. Condo, zorgde
voor zijn opvoeding on bracht hem a. 't hof
en al spoedig werd hij adjudant v. d. hertog v.
Enghien, later bekend als d. grooten Conde, onder
wien hij d. slag btj Rocroi (1643) bijwoonde on
d. veldtocht in Cataloni8 in 1647 medemaakte.
In 't volgend jaar streed hij in Vlaanderen
on hij toonde in d. slag bij Lens (20 Aug.) zulke
schitterende krtjgsmanseigenschappen, dat hij,
nauwelijks 20 jaar oud, tot marechal-de-camp
(4eneraal-majoor) bevorderd werd. De nauwe
vriendschap, die hem a. Condo hechtte, deed
hem gednrende d. Fronde diens partij volgen.
Toon Conde to Vincennes gevangen zat, beproefde Bouteville vruchteloos een opstand in
Bourgondie to verwekken, ten einde hem to
bevrijden, maar hij was verplicht, met een regiment ruiterij, dat hij gewonnen had, d. wijk
naar Stenay to nemen. Hier voegde hij zich
bij Turenne, die toen een Spaansch leger in
d. Nederlanden aanvoerde on hem tot luitenant-generaal benoemde. In d. slag bij Rethel
(1650) werd hij gewond on gevangen genomen.
Eerst in 't kasteel to Vincennes opgesloten,
kwam hij ten gevolge v. staatkundige gebeurtenissen al spoedig wader op vrije voeten.
Toen CondO d. oorlog hervatte, volgde LUXEMBURG zijn gesternte wader; hij bewees gewichtige diensten bij 't leger v. Valenciennes (1652)
on v. Kamerijk (1653), werd echter in d. slag bij
d. Duinen (1658) gevangen genomen, doch
kort daarna tegen d. maarschalk
uitgewisseld. De Pyreneesche vrede kivov)
maakte een einde ook a. d. burgeroorlog en
Bouteville kwam met CondO in Frankrijk
terug. Korten tijd daarna trad hij in 't huwelijk
met d. erfgename v. 't adellijke huis v.
LUXEMBURG en voegde hij d. naam on 't wapen
v. dit geslacht bij d. zijne. In 1667 werd d.
oorlog tegen Spanje hervat ; LUXEMBURG streed
als vrijwilliger onder Turenne in Vlaanderen
en begeleidde in 't volgend jaar alsluitenantgeneraal Conde bij diens tocht naar FrancheComte, welk gewest hij hielp veroveren. Hij
kreeg in 1672 't bevel over 't Fransche leger, dat
zich in Westphalen bij d. keurvorst v. Keulen
moest voegen, kwam echter in onmin met dien
vorst en voegde zich onder d. muren v. Wezel
bij Conde. Na 't vertrek v. Lodewijk XIV uit
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't leger bleef hij met 9000 4 10 000 man te Utrecht
achter; hij drong in Holland door en sloeg d.
Hollanders op 12 Oct. bij Woerden. 't Land werd
toen door d. laatsten overal onder water gezet,
zoodat hij niet veel kon uitrichten en d. winter
afwachtte om zijn veroveringen voort te
zetten; zijn stoute en roekelooze tocht, in
Dec. met 8000 man over 't ijs volbracht, zou
hem d. ondergang bezorgd hebben zonder 't
plichtverzuim v. d. Hollandschen bevelhebber
v. d. schans a. d. Nieuwerbrug, Painetvin, die
daarvoor met zijn levee boette. d. Gruwelen,
bij die gelegenheid door LUXEMBURG'S troepen
to Bodegraven en Zwammerdam gepleegd,
zijn in onze geschiedenis onder d. naam „d.
Fransche furie" bekend. In 1673 bevreesd
wordende voor zijn gemeenschap, ontruimde
hij geheel Nederland, waar alleen Grave door
d. Franschen bezet bleef. In 1674 voerde hij
onder Conde d. rechtervleugel v. 't leger in
Vlaanderen aan en hij woonde 15 Aug. d. slag bij
Senef bij. Na Turenne's dood verkreeg hij in
1675 d. maarschaksstaf en 't opperbevel over
een gedeelte v. 't leger. d. Veldtochten in
Vlaanderen en d. Elzas tegen d. hertog v.
Lotharingen vermeerderden zijn roem niet;
integendeel daze werd benadeeld door zijn
ongehoorde wreedheden in d. Breisgau, waar
hij alles to vuur en to zwaard verwoestte.
In d. veldtocht v. 1677 evenwel blonk hij
weder als veldheer nit; hij nam Valenciennes
en Kamerijk, sloeg Willem III bij Mont-Cassel,
veroverde s. Omer en deed 't beleg v. Charleroi
opbreken. In 1678 was hij door Willem III
uit zijn stellingen bij s. Denys verdreven,
toen d. tijding v. d. vrede hem voor een geheele
nederlaag behoedde.
Na d. vrede v. Nijmegen wist Louvois, een
doodvijand v. LUXEMBURG, hem in 't giftmengersproces v. Brinvilliers en La Voisin
to mengen en hem v. een poging tot vergiftiging zijner vrouw en v. d. maarschalk de
Crequi to doen aanklagen. Vertrouwende op
zijn onschuld, stelde hij zich gevangen in d.
Bastille en word hij eerst, na 14 maanden in d.
kerker gezucht to hebben, in 1680 vrijgesproken,
maar op zijn goederen gebannen. Tien jaar
lang leefde hij daar in vergetelheid, totdat d.
nadeelen, die d. Fransche lagers laden, teweegbrachten, dat d. koning zich zijner herinnerde.
Aan 't hof teruggeroepen, kreeg hij in 1690 't
opperbevel over 't leger in Vlaanderen; hij sloeg
daarmee 1 Juli d. vorst v. Waldeck bij Fleurus,
4 Aug. 1692 koning Willem III v. Engeland
bij Moerkerken en 29 Juni 1693 dozen vorst
nogmaals beslissend bij Neerwinden, waarop
hij Charleroi vermeesterde. d. Dood v. zijn
aartsvijand Louvois vergunde hem d. behaalden room in rust to genieten. Conde noemde
hem d. behanger v. d. Notre-Dame, werwaarts
hij d. veroverde vaandels in menigte zond.
Lodewijk XIV bleef echter ondankbaar. Hij
weigerde hem voor zijn zoon 't recht v. opvolging voor d. betrekking v. kapitein der
gardes on d. teruggave der verbeurd verklaarde
goederen v. zijn vader Bouteville. d. Onderdaan toonde zich grooter dan d. vorst. In 1694
stond koning Willem met een leger, versterkt
door Spaansche benden, op d. grenzen v.
Frankrijk. LUXEMBURG ijlde daarheen met een
leger, waarover d. Dauphin in naam 't bevel
voerde, en vermeed met veel bekwaamheid
iederen slag. Hij overl. in d. legerplaats, 4 Jan.
1695. LUXEMBURG had een zwak en mismaakt
lichaam, bezat daarentegen een zeer doordringenden geest en een groote voortvarendheid. Zijn karakter is v. wreedheid niet vrij
to pleiten. Men zie over hem: De Beaurain,
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„Histoire militaire du Due de Luxembourg,
contenant le detail des marches, campeinents,
batailles, sieges et mouvements des armees du
Roi, et de cello des allies en Flandres de
1690 4 1694; suivi de Memoires pour servir
l'histoire du Duc de Luxembourg" (2 dln,
1756-1758) en „Campagne de Hollande on 1672
sous les ordres de . M. le Duc de Luxembourg",
(Den Haag 1759).
Na hem zijn er nog drie maarschalken v.
Frankrijk v. dozen naam geweest, nl. zijn
zoon en twee zijner kleinzonen; d. eerste verkreeg die waardigheid on heeft gedurende
zijn geheele Leven nooit eon opperbevelhebberschap bekleed; v. d. twee laatsten weet men
alleen, dat zij d. waardigheid v. maarschalk
v. Frankrijk bekleed hebben.
Luxemburg,
eon op zich zelf staand
groothertogdom, dat v. 1815—'66 tot d. Duitschen Bond behoorde en tot 1889 met Nederland door eon personeele unie verbonden
was; 't heeft op 47 vk. mijlen 211 090 inw. on
grenst in 't 0. a. d. Pruis. Rijnprov., waarvan
't door d. Ourthe, Sauer en Moezel gescheiden
wordt, in 't Z. a. Duitsch-Lotharingen on Frankrijk en in 't W. en N. a. d. Belgische prov.
Luxemburg. 't Z. v. 't land, 't zoogenaamde Gutland, is woudrijk en vruchtbaar, 't N. een onvruchtbaar hoogland, dat d. overgang vormt v.
't Lotharingsche bergland en d. Ardennen n.
d. Eifel on in enkele toppen tot 552 M. stijgt.
't Land is goed besproeid on behoort grootendeels tot 't gebied der Sauer, een linker ztirivier v. d. Moezel, die 't land v. W. n. 0.
doorstroomt en d. Alzette on d. Clerf (Wolz)
opneemt. Bijna d. helft v. d. oppervl. wordt voor
d. teelt v. graan, vlas on raapzaad gebruikt.
d. Wouden en bosschen beslaan 14 vk. mijlen,
d. weiden 7 11, vk. mijl. Wijnbouw wordt vooral
a. d. Moezel en Sauer gedreven. d. Bevolking
is, met uitzondering v. 3000-4000 inw., die zich
v. d. Fransche taal bedienen, v. Duitschen
stam en bijna uitsluitend Katholiek. Behalve
met land- on wijnbouw en veeteelt, die vooral
in 't N. v. 't landje goede runderen en paarden
voor d. uitvoer levert, houdt d. bevolking
zich met 't winnen en bearbeiden v. ijzerertsen bezig ; in 1880 warden door 3656 arbeiders
2 173 463 ton ijzererts ter waarde v. 6,5 mill.
francs gewonnen on 260 626 ton ruw ijzer ter
waarde v. 14,5 mill. francs bewerkt. In 't geheel
waren 15 smeltovens in working. Naast d.
ijzerindustrie is v. belang d. fabricage v. handschoenen, fayence, suiker, azijn, papier en leer.
't Spoorwegnet bedroeg in 1889 een lengte v.
398 KM. (grootendeels v. d. Wilhelm-Luxemburg-spoorweg en d. Prins-Hendrik-spoorweg).
Luxemburg wordt verdeeld in d. stad Luxemburg on d. districten Luxemburg, Diekirch
en Grevenmacher. d. Grondwet dagteekent
v. 17 Oct. 1846. d. Volksvergadering bestaat
volgens d. kieswet v. 28 Mei 1879 uit 42 afgevaardigden, voor d. tijd v. zes jaar gekozen,
waarvan na drie jaar d. helft aftreedt; zij
heeft een deel der wetgevende macht on ook
't recht d. belastingen to weigeren. Naast d.
staatsminister staan d. directeurs-generaal v.
Justitie, v. Binnenl. Zaken en v. Financien. d.
Militaire macht bestaat uit 300 man met 7-9
officieren. Voor d. rechtspleging is 't Code
Napoleon v. kracht. — d. Naarn Luxemburg
stamt v. d. oude burcht Lucilinburg (v. /uzi/,
klein) of Liitzelburg in d. Methingauw, waaruit
d. tegenwoordige stad Luxemburg ontstaan is.
d. Burcht kwam tegen 't einde der-5e eeuw
in 't bezit v. d. Frankenkoning Clodwig on
onder Karel Martel a. d. abdij Trier, waarvan
in 963 Graaf Siegfried v. d. Ardennen haar
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door ruil verkreeg om ze met zijn gebied in
d. Moezelgouw to vereenigen. Zijn achterkleinzoon noemde zich 't eerst „Graaf v. Liltzelburg". In 't begin der 13e eeuw werd Luxemburg, door huwelijk, met Limburg vereenigd.
't Geslacht, waaraan 't toen kwam, stamde
of v. d. Duitschen keizer Hendrik VII, wiens
zoon Johann d. kroon v. Bohemen kreeg en
wiens kleinzoon, keizer Karel IV, Luxemburg
in 1354 tot een hertogdom verhief. Karels
zoon, Wenzel, schonk Luxemburg in 1411 a.
zijn nicht Elizabeth v. Gorlitz, die haar recht
op 't hertogdom in 1441 a. Philips d. Goede
v. Bourgondi8 afstond, zoodat in 1444 Luxemburg met Bourgondig vereenigd werd. Door
huwelijk v. Maria, d. erfgename v. Bourgondie,
met aartshertog Maximiliaan I v. Oostenrijk
(1477) kwam Luxemburg onder HabsburgschOostenrijksche heerschappij; in 1555 kwam
't a. Spanje, bij d. overgave v. d. regeering
v. dit rijk door Karel V a. zijn zoon Philips II;
maar 't behoorde als een deel v. d. Bourgondischen kreits a. 't Duitsche Rijk. d. Vrede v.
Utrecht in 1713 bracht 't land weer onder d.
heerschappij v. Oostenrijk, tot d. verovering
der Franschen in 1796. d. Vrede v. Campo
Formio in 1797 deed hieruit 't Fransche depart.
des Forets ontstaan.'t Weener Congres maakte
v. Luxemburg een groothertogdom en een
Duitschen bondstaat en gaf 't a. Koning
Willem I der Nederlanden als schadevergoeding
voor 't verlies zijner Nassausche erflanden,
maar zoo, dat 't met Nederland alleen door
een personeele unie in verbinding zou staan.
d. Stad Luxemburg werd een Duitsche bondsvesting. d. Belgische opstand v. 1830 breidde
zich ook over Luxemburg uit en met uitzondering v. d. bondsvesting Luxemburg en
omstreken werd 't land een deel v. Belgie,
maar door 't Londensch tractaat v. 19 Apr.
1839 kwam 't Duitsche deel v. 't groothertogdom weer a. d. koning v. Nederland, terwijl
alleen 't westel., Waalsche gedeelte met Eelgie
vereenigd bleef. Na 't ontbinden v. d. Duitschen Bond in 1866 trad Luxemburg wel niet
tot d. Zuid-Duitschen Bond toe, maar 't bleef
toch bij 't tolverbond en d. vesting bleef in
handen der Pruisen. Toen d. koning der Nederlanden Luxemburg in 1867 bij verdrag a.
Napoleon III wilde afstaan, deed Pruisen
er zijn aanspraken golden. Een conferentie v.
d. vertegenwoordigers der Groote Mogendheden en v. Holland en Belgi8 to Londen
bracht 11 Mei 1867 't verdrag v. Londen tot
stand, waarbij d. onzijdigheid v. Luxemburg
vastgesteld on 't landje onder d. gemeenschappelijke bescherming der Groote Mogendheden gesteld werd. Ter zelfder tijd werd besloten, dat d. Pruisische troepen d. vesting
zouden ontruirnen on dat d. vestingwerken
zouden worden geslecht; dit geschiedde echter
eerst in 1872. Daar bij d. overgave v. 't land
a. d. koning v. Nederland in 1815 d. erfopvolging alleen in mannelijke linie a. 't huis
Oranje-Nassau verzekerd was, word Luxemburg bij d. dood v. Koning Willem III (23 Nov.
1890), die alleen eon dochter naliet, v. Nederland gescheiden on werd hertog Adolf v.
Nassau, die gedurende 's konings ziekte reeds
als regent had willen optreden, groothertog v.
Luxemburg. d. Privaatdomeinen des konings
werden voor 3 mill. francs aangekocht. Ze
Grovig, „Luxemburg, Land and Volk" (1867);
Schotter, ,Geschichte des luxemburger Landes"
(1882); Glasener, „Le grand-ducho de Luxembourg" (1885).
Luxemburg (vroeger Liitzelburg), d. hoofdstad v. 't geltjknamige groothertogdom, ligt
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in 't Z. v. 't land a. d. Alzette, die bier dooreen schilderachtig dal stroomt. Op d. steil
afhellende hoogvlakte boven 't nauwe dal ligt
d. bovenstad; in 't dal zelf, waarover vier grootsche viaducten voeren, d. voorsteden Pfaffenthal, Klausen en Grund. d. Beroemde vestingwerken, wier bouw onder graaf Hendrik IV
(gest. 1313, als Duitsch keizer Hendrik VII)
aangevangen werd on vijf eeuwen duurde,
waren in d. rotsen uitgehouwen; sedert 't
verdrag v. Londen (1867) zijn ze echter geslecht
en door een fraai park vervangen. Vermeldenswaardige kerken zijn d. Lieve Vrouwenen d. s. Alfonskerk; onder d. wereldlijke gebouwen noemen we 't paleis v. d. stadhouder
on 't stendenhuis. Luxemburg is d. zetel v. d.
regeering en v. een bisschop, heeft een athenaeum, een priesterseminariuni, een doofstommeninstituut, een museum v. oudheden, een
beeldengalerij en een stadsbibliotheek en telt
17 970 inw., die zich bezighouden met handschoenen-, laken-, hoeden- en machinenfabricage, laken-, katoen- en linnenweverij, brouwerij, brandewijnbranderij en ijzerhandel.
Luxemburg,
een Belgische prov. ter
grootte v. 80,3 vk. mijlen met 214 760 inw., was
tot 1839 't westel. deel v. bovengenoemd groothertogdom, doch vormt tegenwoordig 't zuidoostelijk deel v. 't koninkrijk Belgie. 't Wordt
in 't 0. door 't groothertogdom Luxemburg,
in 't Z. door Frankrijk, in 't W. door d. Belgische prov. Namen en in 't N. door d. prov.
Luik begrensd. 't Land vormt een woudrijk
plateau, door d. noordel. uitloopers der Ardennen en d. g , kronkelde dalen v. d. Semoy in
't Z. en d. Ourthe in 't N. doorsneden. 't Vruchtbaarste gedeelte der prov. is 't N.-W.; in d.
andere deelen vindt men winstgevende ijzergroeven. d. Bevolking brengt behalve ijzer en
ijzerwaren ook leer, laken on aarden ptjpen
in d. handel, terwijl bovendien vee on gerookt
vleesch uitgevoerd worden. d. Hoofdstad der
prov. is Arlon. Luxemburg wordt verdeeld
in d. arrondissementen Arlon, Bastogne, Marche, Neufchateau on Virton.
Luynes (CHARLES D'ALBRET, hertog v.), een
gunsteling v. Lodewijk XIII v. Frankrijk, werd
5 Apr. 1578 to Pont-St-Esprit (depart. Gard) geb.
Zijn familie was in 1415 uit Florence n. Frankrijk getrokken en heette eigenlijk ALBERTI,
doch had zich door aankoop 't landgoed Luynesof Maillo (in Touraine) verworven, a. welks
bezit d. grafelijke titel verbonden was. Met
zijn brooder kwam LUYNES als page a. 't hof
v. Hendrik IV en hij won als speelgenoot v. d.
dauphin d. gunst v. dozen. Toen Lodewijk XIII
in 1610 koning geworden was, bleef LUYNES
in d. nabijheid v. dozen, daar noch d. koninginmoeder, noch haar gunsteling, d. tot maarschalk d'Ancre verheven Florentijner Concini,
hem gevaarlijk achtten. Ondertusschen verdrong LUYNES beiden uit des konings gunst
on wist hij 't zoover to brengen, dat Lodewijk 't
besluit opvatte, d. Florentijner ten val to brengen. d. Maarschalk d'Ancre werd in 1617 bij
zijn gevangenneming doodgeschoten en Maria
de Medicis gevangen gezet. LUYNES verkreeg
d. goederen v. d. vermoorde, maakte zich
meester v. 't roer v. d. staat en huwde d.
dochter v. d. hertog v. Montbazon. In 1619
verhief d. koning hem tot hertog en pair v.
Frankrijk. Gedurende d. veldtocht tegen d.
Protestanten, door hem zelf ondernomen, word
hij in 1621 connotable en kort daarna kanseHer. Hid overt. 15 Dec. 1621.
Luynes (HONORE THEODORIC PAUL JOSEPH
D'ALBRET, hertog v.), een afstammeling v. 6.
vorige, werd 15 Dec. 1802 to Parijs geb. In 1843
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was hij lid v. d. nationals vergadering; vooral
heeft hij zich bekend gemaakt als beschermer
d dr kunst. Onder andere archaeologische werken gal hij uit „Metaponte" (1836), „Description de quelques vases peints" (1840, met 44
gravures) en „Essai sur la numismatique des
satrapies et de la Phenicie" (2 din, 1846). Ook
gal hij uit d. Memoires zijns voorvaders,
hertog Charles Philippe de Luynes, die a.
't hof v. Lodewijk XV leefde (17 din, 1860—'65).
Hij oven. to Rome 17 Dec. 1867. Uit zijn nalatenschap gaf Vogud in 't licht: „Voyage
d'exploration a la mer morte a Pdtra et our
la rive gauche de Jourdain" (1871—'75).
Luzac (ELIE) , gob. to Noordwijk, 19 Oct.
1723, was eon der verdienstelijkste leden v. eon
geslacht, dat, bit Frankrijk afkomstig, Nederland eor aandeed. Hij genoot 't eerste onderricht v. zijn vader on studeerde to Leiden,
waar hij in 1759 in de rechten promoveerde
op eon dissertatie ,; De modo procedendi in
causes criminalibus' . LU Z AC gebruikte zijn
groote kunde in d. staatkundige wetenschappen tot meer algemeeno verspreiding v.
gematigde vrijzinnige donkbeoidon omtr. 't
recht der natuur on der volken en d. statistiek.
Zijn uitbreiding v. Wolff's „Kort begrip v. 't
recht der natuur en der volken" (1772) en d.
nagelaten „Vertoogen over 't natuurlijke, burgerlijke en staatsrecht" verdednen alien lof
om hun juiste en grondige strokking. Maar
wat LUZAC 't meest bekend en beroemd
heeft gemaakt, is d. Nederduitsche vortaling
en omwerking v. 't Franscho work „La
richesse de la Hollande" onder d. titel „Hollands rtjkdom", behelzendo d. oorsprong
V. d. koophandel en v. d. macht v. d. staat
(4 din, 1779). Wie V. dit work d. oorspronkelijke,
in Nederland woonachtige Fransche schrijver
is geweest is niet bekend. Onder d. overige
werken v . ELIE LUZAC noomen wij : „1'Hommo
plus quo machine; Essai sur la liberte de
produire ses sentimens; le Bonheur ou nouveau
systeme do jurisprudence naturelle" (1.753);
„Naderlandsche Lettorcourant" (12 din, 1755 en
volg.); „Remarques philosophiques d'un anonyme our l'esprit des Lois"; „Briefwisseling
van Philagathos en Philalethes over de leer
van 't zedelijk gevoel" (1771); „Reinier Vrijaards
openhartige brievon" (4 din, 1781—'84) en „Vaderlandsche Staatsbeschouwer" (1784-90). Men
zie over LtTZAC d. „Notice our la vie et les ecrits
de LUZAC", V. d. hoogl. Cras (voor 't werkje
V. LUzAc, „Sur le bonheur ou nouveau systeme
de jurisprudence naturelle", geplaa.tst, 1820).
Luzac (JEAN of JoHAN) werd 2 Aug. 1746
to Leiden geb. Hij was d. afstammeling v.
eon refugie, die in 1685 na d. herroeping v.
't edict V. Nantes naar bier d. wijk had genomen. Nadat hij onder Valckenaer en Ruhnkenius zijn rechtsgeleerde en literarische
studien volbracht had, word hij in 1768, na
'I; verdedigen v. eon „Specimen academicum,
exhibens o bservationes nonnullas apologeticas
pro jureconsultis Romanis ad locum Ciceronis
pro Muraena XI—XIII", tot doctor in d. rechten bevorderd. Kort daarna sloeg hij twee
aanbiedingen, om als professor in d. Grieksche
taal on in d. rechtsgeleerdheid a. d. academie
to Groningen aangesteld to worden, af. Hij
vestigde zich daarop als praktiseerond advocaat to 's-Gravenhage. In 1772 keerde hij n.
Leiden terug om moo to werken a. d. uitgave
V. 't dagblad „Gazette de Leide, Nouvelles
extraordinaires de divers endroits", dat door
zijn vador Jean, die eon drukkerij had, on door
zijn oem Etienne Luzac sedert 1738 word nitgegeven. In 1775 kwain deze courant geheel
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voor zijn rekening en verkreeg zij eon Europeeschen naam. Nadat hij or twlntig jaar a.
werkzaarn was geweest, word d. courant in
1798 met eon geheele vernietiging bodreigd.
Van dien tijd of werkte hij slechts bij tusschenpoozen moo en hij staakte ointrent 1800 zijn
medewerking geheel.
To Leiden booefende Lvzic, met d. rechts.
gefsorde praktfjk, d, stcdie der Grieksche on
Latijnsche letteren en, toen in 1785 Valckenaer
overt., verkreeg hij a. d. universiteit eon
profossoraat in d, vaderlandsche geschiedenis
en d. Grieksche taal. Hij aanvaarddo doze
betrekking met eon redevoering „De eruditione, altrice virtutis civilis, praesertim in
civitate libera". Toen hij in 1794 d. rectorale
waardigheid neerlegde, sprak hij „de Socrate
Give". In 1796 besloten curatoren der hooge•
school hem, als bekend voorstander der zoogen.
aristocratische patriotten, to ontslaan als hoogl.
in d. vaderlandsche geschiedenis, waarop hij
ook zijn ontslag nam als hoogl. der Grieksche
letterkunde. Hij wijdde zich nu geheel a. zijn
philologische studiOn en a. d. uitgave v. verscheidene door Valckenaer nagelaten geschriften. Hij stond in eon vertrouwelijke brief
wissoling met Washington en andere beroemde
Amerikanen, als Jefferson en Adams, wiens
zoon onder hem gedeeltelijk zijn opleiding
genoot. Evenzoo correspondeerdo hij met d.
Pruisische ministers Herzberg en Dohm. Van
keizer Leopold II ontving hij eon gouden
eerepenning en Stanislaus Poniatowski, koning
V. Polen, deed hem d. vleiendste aanbiedingen.
In 1802 werd LUZA c in zijn h oogleeraarsambt a. d. Leidsche universiteit hersteld en hij
was daarin met vernieuwden ijver werkzaam,
toen hij in 1807, bij 't springen v. 't kruidschip, om 't levee kwam. Van zijn vole geschriften verdiert bovenal zijn redevoering
„de Socrate cive" (1796), door hem in 't Nederlandsch met vole aanteekeningen voorzien en
onder d. titel „Socrates, als burger beschouwd"
(1797) uitgeg., bijzondere vermelding.
Luzern, Zie Lucern.
Luzon, Zie Manilla.
Luzzatti (LU IGI), eon Italiaansch volkshuishoudkundige, gob. 1 Mrt 1841 to Venetic,
studeerde to Padua in d, rechten en word
later hoogl. in 't staatsrecht. Tevens word hij
in 1871 tot afge^aardigde voor 't district
Oderzo in 't Italiaansche parlement gekozen,
terwijl hij kort daarna als secretaris-genoraal
in 't ministerie voor Landbouw, Handel en
Nijverhoid optrad. Op 't voorbeeld v. SchulzeDelitsch richtte LTJZZATTI in Noord•Italie verscheidene volksbanken op ter bevordering v.
d. stof of jke belangen v. d. werklieden. Meer
on moor word hij erkend als eon autoriteit
op staathuishoudkundig on financieel gebied.
Luzzatto (SAMUEL DAVID), eon Italiaansch
geleerde, in 1800 to Triest gob. on in 1865 to
Padua overt., in welke laatsto stad hij hoogl.
a. 't seminarium was. Gesproten nit eon
Joodsche familie, waarvan vole leden zich
door groote geleerdheid onderscheidden, heeft
ook hij zich in 't bijzonder voor d. Joodsche
wetensehap verdienstelijk gemaakt, o. a. door
eon verhandeling over 't book Jezaia, eon
Hebreeuwsche spraakkunst on eon vorhandehug over Semietische taalgebruiken. Zijn geleerde Hebreeuwsche briefwisseling word door
zijn zoon in 5 deelen uitgegeven (1882), d.
Uitgebroide Isradlietische bibliotheek v. LUZZATTO was tot in 't buitenland bekend.
Lwof ( ALEXIS VON) , kapelmeester a. 't hof
to S. Petersburg en adjudant v. keizer Alexan•

LWO.
der II, werd geb. in 1799 to Reval on overt.
in 1870. Hij was een uitstekend violist, die
zich met veel bijval ook in d. groote steden
v. Duitschland liet hooren. Hij componeerde
opera's, vioolconcerten, koorwerken enz.
Lyall (Sir ALFRED CONNYAN), eon Engelsch
staatsman en schrijver, geb. 4 Jan. 1835 to
Londen, trad in d. Indischen staatsdienst, werd
eerst regeeringscommissaris in westelijk Berar,
daarna hoofdambtenaar in Radsjepoetana en
vervolgens gouverneur der Noordwestelijke
provincies. Uit India teruggekeerd, werd hij
in Engeland lid der staatssecretarie, hoofdzakelijk voor zakon 't Indisch bestuur betreffende. d. Koningin verleende hem d. titel
Ridder der Bath•orde, d. universiteit te Oxford dien v. doctor in d. staatswetenschappen.
Van LYALL'S vele en verdienstelijke werken
noemen Wij alleen : „Asiatic studies, religious
and social" (1882), dat in 't Fransch vertaald
werd onder d. titel „Etudes sur les moeurs
religieuses et sociales de l'extreme Orient"
(1885). Ook als dichter is LYALL bekend; zoo
schreef hij „Verses written in India" (1889),
waarin d. schrikwekkende tooneelen uit 't
leven v. d. Indische paria's geschilderd worden. Zijn laatste werk is tot heden „Life of
Warren Hastings" (1890).
Lyall (EDNA), 't pseudoniem v. ADA ELLEN
BAYLY, schrijfster v. verschill. Engelsche romans. Zij werd geb. en opgevoed to Brighton. In 1879 verscheen haar eerste roman,
getiteld „Won by waiting", dat al spoedig
gevolgd werd door „Donovan" (1882), een boek,
dat in korten tijd een grooten opgang maakte en
op zijn beurt gevolgd werd door We two"
(1884). Daarna zagen 't licht: In golden days"
(1885), uit d. tijd v. Karel II, en „Night Errant" (1887), dat voor een deel in Italie geschreven werd en daarvan in menige gedachte en uitdrukking d. duidelijke sporen
draagt. d. Werken v. EDNA LYALL onderscheiden zich door een boeienden stij1 en veel
gezond verstand. Als haar laatste geschriften
kunnen hier nog worden genoemd „Autobiography of a slander" (1887), „Derrick Vaughan", „A hardy Norseman" (1889) en een
fraai kinderboek, „Their happiest Christmas"
(1890).
Lycaon, zoon v. Pelasgus en Meliboea,
was een koning in Arcadia, die Lycosura
stichtte en d. eeredienst v. Zeus Lycaeus
vestigde. Hij was d. vader v. 50 zonen, v.
welke meer dan een als stichter eener Arcadische stad genoemd wordt. d. Overlevering
schetst hem nu eons als een vijand der goden,
dan weer als d. eersten beschaver v. zijn
vaderland. Volgens Pausanias zou LYCAON op
't altaar v. Zeus een kind geofferd hebben
en nog gedurende 't offer door d. vertoornden
god in een wolf veranderd zijn. Doze mythe
gaf waarschijnlijk aanleiding a. Ovidius, om d.
gedaantewisseling v. LYCAON in zijn Metamorphosen poetisch uit to werken.
.Lycaonie, een landstreek in Klein-Azio,
waarvan Iconium d. hoofdstad was en welke
t. 0. begrensd werd door Capadocie, t. N. door
Galatia, t. W. door Pisidie en t. Z. door Isaurie
en Cilicia. Volgens d. overlevering ontving
zij haar naam v. d. koning Lycaon (zie 't
vorige art.).
Lyceum of Lycaeum (plur. lycea of
lyceen), naam v. een gymnasium of openbare
worstelplaats to Athene, waar d. wijsgeer
Aristoteles en na dezen zijn leerlingen, d.
Peripatetici, hun lessen gaven. Later werd 't
d. naam der middelbare scholen in Frankrijk
of elders (Beieren, Baden) en die v. een soort
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v. hoogeschool, waaraan alleen een theolo•
gische en philosophische faculteit verbonden
is; in 't algemeen wordt 't woord gebezigd
voor een geleerde inrichting v. onderwijs.
Lycie (Lycia), in d. Oudheid een landschap
in 't Z.-W. v. Klein-Azie, door Carie, Phrygie,
Pisidie en Pamphylie begrensd, was door d.
Taurus, die zich a. d. noordgrens uitstrekt,
wel bergachtig, maar toch niet onvruchtbaar;
't verbouwde graan en wi,jn en had buitengewoon hooge ceders, dennen en platanen. Van
d. rivieren was d. Xantos d. voornaamste. d.
Oudste bewoners v. Lycie waren d. Solymen
en Termilen (Tramili); d. oudste naam v. 't
land, Milyas, bleef in 't noordel. bergland
bestaan. d. Lyciers waren als een vredelievend
yolk bekend, dat vooral veel a. bouwkunst
deed. VOor d. onderwerping door d. Perzen
vormde Lycie een stedenbond, die uit 23 zelfstandige vrijstaten bestond. In onze eeuw
heeft Lycie d. aandacht der reizigers getrokken door d. aanzienlijke vondsten, welke men
hier voor d. geschiedenis der oudheid heeft
gedaan. Zie hieromtrent: Fellows, „Excursion
in Asia minor" (1839) en diens „Discoveries
in Lycia" (1841); voorts Texier, „Description
de PAsie mineure" (1838), en Forbes, „Travels
in Lycia" (2 dln, 1847).
Lyceum, een plantengeslacht, dat tot d.
natuurlijke familie der Solaneae en in 't stelsel
v. Linnaeus tot d. le orde der 5e klasse
(Pentandria Monogynia) behoort. 't Bestaat uit
een groot aantal soorten, veelal doornige
heesters of boompjes, die in d. landen, a. d.
Middellandsche zee gelegen, in Zuid-Afrika en
Amerika en ook in kleinen getale in Azie voorkomen. d. Bladeren zijn afwisselend geplaatst
en gaafrandig; d. bloemstelen staan Of alleen
of twee a. twee Of zij zijn in schermen en
zelden in tuilen vereenigd. d. Kelk is 5-tandig of
onregelmatig 3- tot 5-spletig; d. bloemkroon
is verschill. gekleurd, trechter- of buisvormig,
met 5- tot 10-spletigen of tandigen, soms
geplooiden zoom; d. 6 meeldraden zijn op d.
buis der bloemkroon ingeplant, d. helmknopjes
springers overlangs open; 't vruchtbeginsel is
tweehokkig en 't stijltje enkelvoudig. d. Vrucht
is een tweehokkige, door d. overblijvenden kelk
omgevene besvrucht, die een groot aantal niervormige zaden bevat.
Wij vermelden v. dit geslacht d. bij ons
gekweekte en verwilderd voorkomende lycium
barbarum L., een in Juni en Juli bloeiende
plant, met ruitachtig-eironde of lancetvormige
bladeren, een bloemkroon, wior buis en zoom
even lang zijn, en purperkleurige bloemen;
zij wordt in d. Hollandsche on Zeeuwsche
duinen hier en daar in 't wild aangetroifen.
a Nijeholt (MARCUS), een
Lycklama
Nederl. rechtsgeleerde, in of omstr. 1570 uit
een beroemd Friesch geslacht geb. Na to
Heidelberg en to Franeker in d. rechten gestudeerd to hebben, vestigde hij zich in 1597
als advocaat to Leeuwarden en werd hij in 1604
tot hoogl. in d. rechten a. d. universiteit te
Franeker benoemd. In 1610 legde hij dit ambt
neer en werd hij grietman v. Ooststellingwerf,
terwijl hij tevens tot curator der genoemde
hoogeschool gekozen word. Meer dan eens
was LYCKLAMA afgevaardigde ter Statengeneraal, terwijl hij in 1621 als buitengewoon
gezant n. 't Deensche hof ging. Hij overt.
9 Aug. 1625 als grietman v. Weststellingwerf.
Vele geleerde geschriften zijn v. zijn hand
over, ook Latij nsche verzen. Wij vermelden
alleen 's mans: „Dissertationes academicae"
(1605), „Liber sing ularis de jure studiosorum"
(1609), „De heredis institutione" (1610), „Oratio
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de professore juris" (1616) en „Benedictorum
libri IN" (1617).
Zycklanut. a Nijeholt

(TINCO MARTINUS),

een Nederl. reiziger en oudheidkundige, geb.
9 Juli 1837 to Beetsterzwaag, studeerde to
Utrecht on Groningen in d. rechten, legde
zich vervolgens to GenOve op 't Italiaansch
toe en bereisde daarna d. voorn. steden v.
Italie, Zuid-Frankrijk en Zwitserland, alsmede
Londen, Algiers, Tunis, Spanje enz. In 1865
ondernam hij over Berlijn en s. Petersburg
een groote reis n. 't Oosten; hij vertoefde o. a.
te Tiflis, Bagdad, Aleppo, Damascus on Jeruzalem en keerde na een afwezigheid v. 3'/2
jaar weer naar Europa terug. Na een kort verblijf to Parijs en in d. Pyrenean bezocht hij in
1869 andermaal Voor-Azie, inzonderheid Syrie,
benevens Egypte; hij vertoefde gedurende
d. Duitsch-Franschen oorlog in 1870—'71 op
zijn landgoed „Eysingahuis" to Beetsterzwaag
on vestigde zich vervolgens to Cannes in
Zuid-Frankrijk, waar hij zijn leven wijdt a.
oudheidkundfge on andere studien. Van zijn
belangrijke refs n. 't Oosten heeft hij een uitvoerig verhaal gegeven in „Voyage en Russle,
au Caucase et en Perse, dans la Mesopotamie,
le Kurdistan, la Syrie et la Turquie, execute
pendant les annees 1865, '66, '67 et '68" (4 dln,
1872—'75).
Lycophron, zoon v. Periander, vorst v.
Corinthe. Hij had v. zijn grootvader v. moederszijde, Procles, vernomen, dat Melissa, zijn
moeder, door haar echtgenoot was orn 't leven
gebracht, en trok zich dit zoozeei aan, dat
hij weigerde een enkel woord met zijn vader
to wisselen. Vruchteloos was zelfs 't door
dezen gedane aanbod v. d. kroon v. Corfu en,
toen hij eindelijk bewilligde om to Corinthe
te regeeren, terwijl Periander d. heerschappij
over Corfu zou behouden, werd LYCOPHRON
door d. inwoners v. dit eiland omgebracht.
Zijn naamgenoot
Lycophron, een Grieksch dichter en letterkundige, leefde in d. 5e eeuw voor Chr. Hij
was geb. to Chalcis in Euboea en is alleen
bekend door een gedicht, „Alexandra" getiteld,
dat zeer duister is. d. Inhoud komt hoofdzakelijk neer op een geschiedenis, in d. vorm
v. voorspellingen, door iemand, die haar a.
Priamus verhaalt, in d. mond v. Cassandra
gelegd; deze geschiedenis loopt door tot
Alexander d. Groote. d. Eerste uitgave v. dit
dichtstuk zag te Venetia in 1513 't licht. Later
is 't uitgegeven met aanmerkingen v. d. beide
Tzelza's (1546) in 't Grieksch, bij welke Potter,
Meursius en anderen (1702), Reichard (1788) en.
Muller (1811) d. hunne hebben gevoegd. Niebuhr heeft in zijn „Kleine historische Schriften" (1828) een verhandeling geplaatst „Veber
das Zeitalter Lykophrons des Dunkeln".
Lycurgus, d. wetgever v. Sparta, leefde
in d. 9e eeuw voor Chr. Uit 't koningsgeslacht
der Procliden geb., regeerde hij over Sparta, na
d. dood v. koning Polydectes, zijn broeder, als
voogd over diens zoon Charilaus. Een aanbod
der weduwe v. Polydectes, om hem tot koning
to maken door 't kind voor d. geboorte to
vermoorden (mits hij beloofde haar te zullen
huwen), had hij met minachting v. d. hand gewezen. Om zich te wrek en, wist deze vrouw een
deel des yolks tegen hem op to zetten, zoodat
LYCURGUS zich genoodzaakt zag, Sparta to
verlaten. Hij ging naar Creta, dat door Doriers
werd bewoond, leerde hier d. wetten kennen,
welke volgens d. overlevering v. Minos
of komstig waren, trok vandaar naar Ionia in
Klein-Azie, waar hij zich een afschrift der
gedichten v. Hornerus verschafte, en bezocht
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volgens sommige schrijvers zelfs Indict en
Egypte. Sparta werd tUdens zijn afwezigheid door parttjschappon verscheurd ; velen
wenschten, dat hij terug zou keeren om d.
orde to herstellen. Hij gaf hieraan gehoor,
herstelde d. rust in d. staat en voerde een
nieuwe wetgeving in, zich beroepende op 't
gezag eener godspraak v. 't orakel to Delphi.
d. Reden, dat LYCURGUS dit zonder veel tegenstand ten uitvoer bracht, ligt waarschijnlijk
hierin, dat zijn wetten, wel verre v. vreemde
bestanddeelen to bevatten, d. voorvaderlijke
zeden en 't gewoonterecht bevestigden en dat
d. beginselen, waarop zij steunden, hun grond
hadden in 't volkskarakter v. d. Dorischen
stam (waartoe ook d. Spartanen behoorden).
Anderen beweren 't tegendeel on zeggen, dat
d. Lycurgische wetgeving op zich zelf staat
en veel verschilt v. die der naburige Dorische
staten ; alleen zou zij overeenkomst hebben
met d. staatsinstellingen uit 't Homerische
tijdvak. d. Wetten waren niet geschreven, maar
in spreuken (krecet) gesteld, die door d. jeugd
v. buiten werden geleerd. Zij bevatten zoowel
't publiek als 't privaat recht. d. Hoofdbepalingen waren d. volgende: d. instelling v. een
senaat of raad der oudsten (gerousia) v. 281eden,
door 't yolk voor hun leven benoemd, tot
bohoud v. 't evenwicht tuss. d. macht der
koningen en die v. 't yolk. Zonder tusschenkomst v. dezen Raad, waarin ook d. beide
koningen zitting hadden, mochten geen voorstollen a. d. volksvergadering worden gedaan.
Gelijke verdeeling v. d. grondeigendom tuss.
d. Spartanen. Tot de bebouwing der akkers
werden d. over wonnen, oorspronkelijke bewoners des lands (perioecen) en d. slaven (heloten)
verplicht. Verbod v. 't gebruik en 't bezit v.
goud en zilver en invoering v. ijzeren munt.
Beperking v. 't verkeer met vreemde stammen.
Gemeenschappelijke, hoogst eenvoudige maaltijden der burgers. Bevel a. d. ouders om hun
zwakke en misvormde kinderen te dooden.
Gemeenschappelijke opvoeding der kinderen v.
staatswege buiten d. invloed der ouders. 't
Doel dezer opvoeding was 't vormen v.
dappere soldaten door aanhoudende lichaamsoefeningen; alle geestbeschaving was uitgesloten. Om een krachtig en gehard kroost
voort to brengen namen ook d. vrouwen a.
deze lichaamsoefeningen deel en mengde d.
staat zich in d. regaling der huwelijken ; ook
bestond er een soort v. gemeenschap der
vrouwen. In d. Uudheid werd deze wetgeving
als een meesterstuk v. wijsheid beschouwd.
Onze tijd dealt niet in die bewondering; hij
keurt d. barbaarsche instellingen der Spartanen at En met recht, want waar als beginsel geldt, dat d. mensch alleen bestaat voor
d. staat, waar alle persoonlijkheid zich geheel
in 't staatsleven oplost, waar geen familieleven
is, waar d. natuurlijke banden v. kinderliefde
verbroken, d. teederste gevoelens stelselmatig
worden uitgeroeid, waar beschaving en hoogere ontwikkeling verboden zijn, daar is geen
vrijheid, geen vooruitgang. Zoolang d. Spartanen deze wetten opvolgden, bleven zij op
denzelfden trap v. barbaarschheid staan; d.
krijg was hun handwerk on d. Spartaansche
staat geleek op een groote legerplaats.
Na d. invoering zi,jner wetgeving ging
nogmaals 't Orakel raadplegen;
LYCURGUS
vooraf deed hij d. Spartanen zweren zijn
wetten tot zijn terugkomst onveranderd op
to volgen. Hij keerde echter niet terug, maar
stierf buiten zijn vaderland een vrijwilligen
dood en beval dat men zijn asch in zee zou
werpen, opdat men haar niet naar Sparta
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-zou brengen en d. Spartanen zich dan v. hun
cod ontheven zouden achten.
Omtrent 't leven en d. wetgeving v. LYCURGUS
is weinig met zekerheid bekend, d. berichten
der oude schrijvers zijn vaak tegenstrijdig en
zoozeer met fabelen doormengd, dat 't onmogelijk is d. geschiedkundige waarheid v. d.
verdichting to scheiden. Sommige geleer.den hebben 't bestaan v. LYCURGUS voor eon
verdichtsel verklaard. Vooral hebben Lachmann, Grote en Kopstadt op aannemelijke
gronden d. gelijke verdeeling v. d. grond
ontkend en bewezen, dat dit een verdichtsel
is, eerst ten tijde v. koning Agis III (244 v.
Chr.) ontstaan.
Lycurgus, een Atheensch staatsman en
redenaar, tijdgenoot en vriend v. Demosthenes,
was, evenals deze, een krachtig tegenstander
v. d. Macedonischen invloed. Onder d. leiding
Plato en Isocrates beoefende hij d. wijs. v.
begeerte en d. welsprekendheid. Gedurende
12 jaren (341—'29) beheerde hij eerlijk en
nauwgezet d. financien v. A thene en bracht
hij d. inkomsten v. d. staat op 1200 talenten,
zonder d. verdediging des lands te verwaarloozen. Hij bracht een groote hoeveelheid
wapenen in d. tuighuizen bijeen, rustte eon
vloot uit v. 400 schepen, herstelde d.scheepswerven en stichtte een aantal gebouwen tot
verfraaiing der stad. Zijn streven voor d.
onafhankelijkheid v. zijn vaderland haalde
hem zoozeer d. haat der Macedoniers op d.
hall, dat, toen Alexander d. Groote na d. verovering v. Thebe (336 voor Chr.), om d. Atheners te straffen voor hun aanstoking v. d.
opstand der Thebanen, d. uitlevering v. 9 redenaars eischte, ook LYCURGUS daaronder begrepen was. Men wist echter Alexander to
bevredigen, zoodat d. uitlevering niet plaats
had. LYCURGUS stierf omtrent 327 in hoogen
ouderdom. d. Atheners vereerden zijn nagedachtenis door een standbeeld. Van d. 15
redevoeringen v. LYCURGUS, die in d. oudheid
bekend waren, is slechts Um tot ons gekomen,
nl. die tegen Leocrates, dien hij v. landverraad
beschuldigde, omdat doze na d. slag bij Chaoronea (338) was uitgeweken en eerst, toen 't
gevaar voorbij was, terugkeerde. Deze redevoering is behalve in d. verzamelingen der
Grieksche redenaars v. Reiske (1771), Bekker
(1823), Baiter en Sauppe (1840) e. a. ook afzonderlijk uitgegeven door Taylor (1743), Heinrich
{1821), Osann (1821), Maetzner (1836), Scheibe
(1853) en v. d. Es (1854).
.13rdie, oudtijds een der landschappen v.
dat vroeger ook d. naam Maeonie
droeg. 't Grensde t. N. a. Mysie, t. 0. a. Phrygie,
t. Z. a. Carle en t. W. a. d. AegeIsche zee.
Lydie was vooral vermaard wegens 't goud,
dat d. rivier Pactolus opleverde, en wegens
't aanzien v. haar hofstad Sardes. d. Voorspoed en rijkdom v. 't land brachten er eon
groote weelde en verwijfdheid voort, waaraan
misschien is toe te schrijven, dat een der
hoofdtoonsoorten bij d. Grieken, d. weekelijkste v. alien, d. naam Lydische droeg. Over
d. overblijfselen der Oudheid, die in dit gedeelte v. 't tegenwoordige Anatolie gevonden
werden, zie men Stuart, „Description of some
ancient monuments still existing in Lydia
and Phrygia" (1843), en Menke, „Lydiaca" (1843).
Lydius. 't Geslacht v. dozen naam heeft
in d. 16e en 17e eeuw onderscheidene godgeleerden v. grooten room in d. Nederlandsche
Hervormde Kerk opgeleverd. Hun stamvader
ARTINUS LYDIUS, waarschijnlijk een zoon v.
JOHANNES LYDIUS, die in 1525 Geldenhauer to
Deventer bezocht, ward in of omstr. 1540 to
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Lilbeck gob., waarheen zijn ouders gedurende
d. geloofsvervolging d. wijk genomen hadden.
Hij bevorderde to Heidelberg, to Frankfort en
to Antwerpen d. zaak der hervorming en
word in 1579 predikant to Amsterdam, vanwaar hij in 1586 als hoogl. der godgeleerdheid
naar d. pas opgerichte hoogeschool to Franeker vertrok, na 't jaar to voren 'tzelfde ambt
to Leiden te hebben afgewezen. Hij overl.
27 Juni 1601. Van hem zagen eon paar Orationes" (1589 en 1595) benevens eon „Apologia
Erasmi" (1606) 't licht. Van zijn twee zonen,
JOHANNES en BALTHASAR, was d. eerste predikant to Aarlanderveen en te Oudewater, waar
hij in 1643 overl. Hij heeft zich als Latijnsch
dichter eenigen naam gemaakt on d. „Opera
Nicolai de Clemangis" (1613) benevens 't geschrift v. Pratiolus „Narratio de omnibus
Eccl. Christ. Conciliis" (1610) on een vervolg
op d. levens der pausen v. Barresius en Baleus
(1615) uitgegeven, welk laatste boekje zeer
zeldzaam is. — BALTHASAR LYDIUS, in 1577 to
Umbstad in d. Palts geb., was eerst predikant
bij d. kruisgemeente te 's-Hertogenbosch, later
to Dordrecht, waar hij in 1618 en 1619 lid was
v. d. nationals synode, welke hij met een
kerkrede opende, gelijk hij haar ook later op
gelijke wijze sloot. Hij overl. 20 Januari 1629.
Van hem zagen onderscheidene geschriften
't licht, onder welke d. voorn. zijn „Waldensia"
(1616), „Cort verhaal der menschelijke insettingen der Roomsche Kercke" (1610), een Ned.
vertaling v. Perrin, „Histoire des Vaudois",
uitgeg. to Geneve in 1618, (1624) en eenige
andere. Zoowel hij als zijn brooder Johannes
hadden zonen, die d. kerk hebben gediend;
die V. JOHANNES LYDIUS waren: HENRICUS,
predikant to Antwerpen en to Maastricht
(1660-1707), en NICOLAAS, to Soeterwoude (1667)
on to Franeker (1681-1687), die een verklaring
v. 't Hooglied heeft geschreven, vermeerderd
door d'Outrein (1690). d. Zonen v. BALTHASAR
LYDIUS waren: ISA AK, predikant to Papendrecht (1631) en Dordrecht (1637-1660), die
insgelijks een zoon had, MATTHEUS, predikant
to Made, Hitzerd en Cillaarshoek (1644-1685). MARTINUS, predikant to Aalburg. Heusden en
Breda. — SAMUEL, predikant to Heinenoord en
to Dubbeldam. — en JACOBUS LYDIUS, d. jongste
dier vier broeders op een na. d. Laatstgen.,
geb. to Dordrecht, was eerst predikant to Bleskensgraaf (1683), daarna in zijn vaderstad
(1637), waar hij in 1679 overl. Vrij talrijk zijn
zijn geschriften. Als bijbeluitlegger maakte
hij zich bekend door „Florum sparsio ad historian passionis J. C." (1672), „Agonistica sacra"
(1657) en „Syntagma sacrum de re militari"
(1698). als verdediger v. 't protestantisme door
„d. Roomschen Uylenspiegel" (1671), welke
tegenhanger v. Marnix' „Bijecorf" aanleiding
gaf tot strijdschriften met d. JezuIet Hazart, als
oudheidkundige door „Sermones conviviales",
gevoegd bij d. „Faces augustae" v. Barlaeus
(1643), als geschiedkundige door „Belgicum
gloriosum" (1668; vert. „'t Verheerlijckt Nederland"; onder gelijken titel zag in 1668 een verzameling gedichten op d. overwinning bij
Chatham, mode door LYDIUS uitgegeven, 't
Licht) en als dichter eindelijk door „Vrolicke
uren des doodts", eon uitmuntend stichtelijk
leerdicht, welke uitgave (1640) zeldzaam is.
Lyell (CHARLES), geb. 14 Nov. 1797 to Kinnardy in Forfarshire, studeerde to Oxford in
d. rechtsgeleerdheid en in d. natuurwetenschappen, voornamelijk in d. geologie. Na
eerst eenigen tijd als advocaat werkzaam to
zijn geweest, word hij lid v. 't geologisch
genootschap en in 1831 hoogl. in d. geologie a.
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't King's College to Londen. Vervolgens reisde
hij n. Duitschland, Frankrijk en Italie en schreef
hij o. a. „Principles of geology" (1830—'33, 3 dln)
en „Elements of geology" (1839). Van 1841 tot
1842, v. 1845 tot 1846 en v. 1852 tot 1853 deed
hij reizen n. Noord-Amerika, welke hij beschreef in „Travels in North America with
geological observations" (1855, 2 din) en „A
second visit to the United States" (1849, 2 dln).
Bovendien schreef hij nog „Geological evidences of the antiquity of man" (1863, 3e dr.). Hij
overl. to Londen 23 Feb. 1875.
Lymfjord, Zie Liimfjord.
Lymphvatenstelsel.
In d. verschill.
deelen v. 't lichaam v. een dier vormt zich
voortdurend een eigenaardige vloeistof, onder
d. naam lymphe bekend, die opnieuw a. d.
voeding v. 't organisme deel kan nemen. Door
eigen vaten, lymphvaten, wordt deze vloeistof
overgebracht in 't bloed om, met dit laatste
gemengd, door 't lichaam to worden verspreid.
d. Lymphvaten v. 't darmkanaal nemen ook
een deel op v. d. stollen, die in 't spijsverteringskanaal bereid worden, en heeten chijivaten. d. Darmlymphe noemt men chift. d.
Lymphe is niet alleen uit 't darmkanaal, maar
ook uit 't bloed zelf afkomstig en in dit
geval ondergaat zij ten tweede male een circulatie door d. bloedvaten.
Lynchburg, een stad in d. Noord-Amerikaanschen bondsstaat Virgini8, op steile heuvels a. d. James en a. 't kanaal v. Kanawha
t. W.-Z.-W. v. Richmond gelegen, is een
belangrijke handelsplaats, vooral voor tabak.
d. Stad werd in 1786 gesticht, heeft tabaksfabricage, katoen- en wolspinnerij, ijzer- en
koperindustrie en telt 15 900 inw., waaronder
8475 zwarten. In d. burgeroorlog was Lynchburg een der belangrijkste plaatsen voor d.
partij der slavenhouders.
.Lynchlaw of Lynchwet

noemt men
in Amerika d. eigenmachtige terechtstellingen,
door 't yolk, buiten d. overheid om, gedaan.
't Is een der toepassingen v. 't echt Amerikaansch beginsel der absolute volksmacht, v.
d. stelregel, dat, wat d. meerderheid wil, recht
is. Geen onderzoek of motiveering komt hierbij
to pas; d. eenige toetssteen is d. inwendige
overtuiging, d. algemeene dwaling of 't algemeen vooroordeel v. 't oogenblik. Soms gaat
a. d. voltrekking der uitspraak een mock-trial
voor een mock-jury (een voorgewende behan-

deling voor een voorgewende jury) vooraf,
doch veelal laat men deze formaliteit achterwege. d. Strafren v. dit gerecht zijn natuurlijk geheel v. d. individueele zienswijze der
(zoogen.) rechters afhankelijk. Eon der gewoonste straffen is „teeren en vederen", d. i.
men teert d. veroordeelde v. 't hoofd tot d.
voeten in en rolt hem dan in een hoop veeren,
waarna men hem uit d. gemeente wegjaagt.
Maar ook d. doodstraf wordt of werd op
verschill. wijzen toegepast, vooral in d. slavenhoudende staten v. voor 1865, als men een
voortvluchtigen slaaf d. behulpzame hand
hood, bij paardendieven enz. d. Naam lynchwet wordt afgeleid v. zekeren JOHN LYNCH,
die a. 't eind der 16e eeuw door zijn medeburgers in d. Engel sche volkplantingen v.
Noord- Amerika met onbeperkte macht bekleed
werd om misdadigers to straffen.
Lyndon (VAN) is d. naam v. een oud en
aanzienlijk Nederlandsch geslacht, waarvan
wij alleen d. volgende leden noemen:
GIJSBERT CAREL JAN, baron V. LYNDEN V. SANDENBURG, geb. 1767 en overl. 3 Aug. 1850. Hij
trad reeds op 15-jarigen leeftijd in militairen
dienst en vertoefde eenigen tijd a. 't hof v.
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Willem V. Na d. herstelling v. ons zelfstandig
volksbestaan werd hij lid v. d. Provincials
Staten v. Utrecht, vervolgens v. 't College
der Gedeputeerden en in 1830 waarnemend gouverneur dier provincie. Hij betoonde zich een
ijverig voorstander v. wetenschap en beschaving en was een trouw aanhanger v. Oranje.
JAN HENDRIK V. LYNDEN V. LUNEBURG, geb.
to Utrecht in 1765 en overl. ald. 10 Jan. 1854,
was onder Willem I en II lid v. d. Raad v.
State en lid v. d. Eerste Kamer der StatenGeneraal, tot 1848. Ook was hij langen tijd
curator v. d. Utrechtsche hoogeschool en bevorderde hij overal d. beoefening v. kunst en
wetenschap.
CONSTANT THEODORE, baron
SANDENBURG, geb. 24 Febr. 1826

V. LYNDEN V.

en overl. 9 Nov.
1885, was eerst advocaat en vervolgens rechter-

plaatsvervanger in d. arrondissementsrechtbank to Utrecht, werd lid v. d. Pro vinciale
Staten v. dat gewest en in 1866 lid v. d.
Tweeds Kamer der Staten-Generaal. Onder
't eerste ministerie Heemskerk, 1866—'68, bekleedde hij d. portefeuille v. Eeredienst en 14
trad in 't tweeds ministerie v. dien naam,
1872—'74, als minister v. Justitie op. Vervolgens
belastte hij zich met d. portefeuille v. Buitenl.
Zaken on v. Financiers, terwijl hij v. 1879—'83
als leider v. 't naar helm genoemde kabinet
optrad. VAN LYNDEN was een bekwaam staatsman, die zich onderscheidde door buitengewone werkzaamheid, gemakkelijke vormen,
welbespraaktheid on groote scherpzinnigheid.
Hij was d. trouwe raadsman v. koning Willem
III, die hem bij 't nederleggen v. zijn portefeuille tot minister v. Staat benoemde. In d.
„Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid"
vindt men v. zijn hand een opstel over d.
Deensch-Duitschen oorlog.
Lyndhurst (JOHN SINGLETON COPLEY, baron), een Engelsch staatsman, geb. 21 Mei
1772 to Boston. In 1775 ging hij met zijn ouders
naar Engeland; hij studeerde to Cambridge en
ondernam in 1796 een reis naar d. Vereenigde
Staten. Bij zijn terugkeer wijdde hij zich a. d.
studio der rechten ; hij verwierf zich als verdediger v. Tristlewood on dr. Watson, beschuldigd v. hoogverraad, d. gunst des yolks en
zag zich in 1818 tot lid v. 't Lagerhuis gekozen.
Hij sloot zich bij d. Tory's aan en klom weldra
in rang op. In 1819 word LYNDHURST als Sir
John Copley procureur-generaal v. d. Kroon, in
1824 „attorney-generaal" on in 1826 „master of
the rolls" bij 't kanselarijhof. Onder 't ministerie
Canning word LYNDHURST lord-kanselier, terviljl

hij als baron

LYNDHURST

zitting kreeg in 't Hoo-

gerhuis. Hij bleef onder d. twee volgende regeeringen, die op die v. Canning volgden, lordkanselier (v. 1827—'30) on werd in 1830 door
d. Whigs tot lord-chief-baron v. d. schatkamer
aangesteld. Onder 't ministerie Peel was hij
weer lord-kanselier v. 1834—'35 en hij nam deze
betrekking v. d. 3e keer waar onder dit ministerie v. 1841—'46. Na dien tijd nam hij weinig
meer deel a. d. binnenlandsche staatkunde,
maar list hij zijn stern in buitenlandsche politieke aangelegenheden dikwijls hooren. In d. 14
laatste jaren zijns levens was LYNDHURST blind
en hij stierf 12 Oct. 1863 to London. Zijn leven
beschreef Martin (2 dln, Londen 1884).
Lynn, een stad in d. Noord-Amerikaanschen bondsstaat Massachusetts, t. N.-0. v.
Boston, a. d. baai v. Nohan gelegen, heeft
38 270 inw., die zich vooral met d. vervaardiging v. dameshandschoenen bezighouden.
Lynn, dat in 1629 gesticht werd, is een belangrijke plaats voor graanhandel, visscherij en
kustscheepvaart.
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Lynn Regis of Kings Linn, een stad
in 't Engelsche graafs. Norfolk, t. W.-N.-W.
v. Norwich, a. d. Ouse, heeft een binnenhaven,
een oude gildenhal, een beurs, levendigen
handel, vlashekelarij en machinenfabricage en
telt 18 540 inw. Hier stierf in 1798 d. zeevaarder
Vancouver.
Lynx. d. Lynx of Los (Fells Lynx L.) is
een zoogdier, behoorende tot d. famine der
katten in d. orde der roofdieren. Hij maakt
met eenige naverwante soorten een groep
uit, welke men die der hondachtige katten
zou kunnen noemen en welke zich onderscheidt door een korten staart en kwastjes a.
d. vrij large ooren; ook hebben d. meeste een
gevlekte hued.
d. Zoogen. Europeesche lynx wordt door
Temminck in zijn „Monogr. de Mammalogie"
in vier soorten verdeeld. d. Meest bekende
daarvan is roodachtig grijs met bruine vlekken,
heeft d. ooren grijs met zwarten kwast, d.
staartpunt zwart, gelijk mode vier golvende
strepen op d. rug; zijn lengte bedraagt ruim
1 M.; in hoogte overtreft hij d. poedelhond.
Deze soort, vroeger zeer veel voorkomende,
is thans zeldzamer in Europa; voornamelijk
huist zij bij paren in rotsholen en rietvelden,
in Hongarije, Polen, Rusland en Zweden. Des
winters dalen zij westwaarts of tot in Duitschland. Zij leven o. a. v. herten, reeen, elanden
en rendieren, zuigen hun 't bloed uit, vreten
eenige ponden vleesch en begraven wat zij
overhouden; hun voorn. voedsel bestaat uit
hazen en patrijzen. Hun bronstijd is 't voorjaar ;
na 9 weken werpt 't wijfje 2-4 blindejongen.
d. Pels wordt zeer duur betaald.
d. Drie andere soorten v. Temminck zijn:
1. Fells pardina, uit Portugal, Sardinia en
Barbarije, iets kleiner, met langeren staart,
met grooter oorkwasten en geheel met vlekken bedekt over 't lijf en d. staart.
2. Felis cervaria, d. grootste soort, zoo groot
als een wolf, roodachtig zilvergrUs met zwarte
vlekken, leeft in Rusland en Siberia.
3. Fells borealis, een kleine soort, grijs met
bruine golvende strepen, doch zonder vlekken, leeft in 't hooge noorden v. Europa en
Amerika.
Voorts behooren nog tot deze groep katten
d. Canadasche lynx, d. bruine uit Noord-Amerika, d. moeras-lynx (Fells chaus) uit Perzio
en Egypte, d. gelaarsde lynx (Fells caligata)
uit Libye, Egypte, Nubia en misschien ook
uit India en d. Roode kat der Kapenaars (Fells
Caracal), welke ook in andere gedeelten v.
Afrika aangetroffen wordt.
Lynx, een sterrenbeeld, in d. 17e eeuw
door Hevelius ingevoerd. 't Hoeft slechts een
ster v. d. derde grootte, benevens een twaalftal kleine, voor 't bloote oog zichtbare sterretjes, v. welke twee dubbel zijn en een driedubbel is. Dit sterrenbeeld paalt ten noorden
a. d. Giraffe, t. oosten a. d. Grooten Beer en
d. kleinen Leeuw, t. zuiden a. d. Kreeft en
t. westen a. d. Tweelingen en d. Wagenman.
Lyo, een klein Deensch eiland in d. Kleine
Belt, figt a. d. zuid-westhoek v. 't eiland
Ftinen, behoort tot 't ambt Svendborg en
heeft op 5 KM. 2 circa 351 inw. Hier nam graaf
Hendrik v. Schwerin in 1223 koning Waldemar II v. Denemarken gevangen.
Lyon (oudtijds Lugdunum) is op een na d.
grootste stad v. Frankrijk en d. hoofdstad v.
't depart. RhOne, met 430 320 inw.; zij ligt op
't smalle schiereiland tuss. d. Rh6ne en d. SaOne
en strekt zich langs deze rivieren tot a. haar
vereeniging en op d. hoogten t. W. en O.
hiervan uit, omgeven door prachtige tuinen

LYO.

en talrijke landgoederen. d. Stad is haar belangrijkheid verschuldigd a. haar ligging a.
d. weg, die v. d. Middell. zee langs d. dalen v.
d. RhOne en d. SaOne n. Duitschland en NoordFrankrijk voert. d. Eigenlijke stad, Perrache
genaamd, naar d. beeldhouwer v. dien naam,
die in 1770 d. loop v. d. SaOne in d. stad verbeterde, ligt op 't linkerschiereiland tuss. d.
Rhone en d. SaOne, is d. zetel v. d. groote
firma's voor industrie en handel, v. d. rijkdom en d. weelde. Ten N.-W. daarvan, a. d.
SaOne, ligt op een plateau d. voorstad La
Croix Rousse, dat d. zetel di r zijdeweverij is
en waaraan zich Chartreux en s. Serin aansluiten. Rechts v. d. SaOne liggen v. N. n. Z.
d. stadsdeelen Vaise en Four vieres, die zich
aan en op d. gelijknamige heuvels uitstrekken,
en d. voorsteden s. Irenee, s. Juste en s. Georges. Links v. d. RhOne strekken zich in d.
vlakte La Guillotiere en Les Brotteaux met
't groote park Tete d'or in 't N. uit. 't Binnenste der stad heeft sedert 1855 een groot
deel der voormalige nauwe en ongezonde
straten verloren en vele fraaie, nieuwe pleinen gekregen. 't Schoonste der talrijke pleinen
is 't Bellecour, met plantsoenen en een ruiterstandboeld v. Lodewijk XIV. Tot d. merkwaardigste gebouwen v. Lyon behooren d.
kathedraal s. Jean (met d. grootste klok v.
Frankrijk), in d. 13e eeuw in Gothischen stijl
gebouwd, d. kerk s. Martin d'Ainay, op d.
plaats v. een Romeinschen tempel gesticht,
d. kerk s. Polycarpe, met een zeer groot orgel,
d. beroemde bedevaartskerk Notre Dame de
Fourvieres, een nieuw bouwwerk, 't v. 1646—'55
gebouwde stadhuis, welks zuilengangen prachtige bronzen standbeelden v. d. broeders Courtin bevatten, 't „Massif des Terreaux", met d.
kolossale monumenten v. Maupin en Delormes, 't paleis v. schoone kunsten, 't voormalig Benedictijner klooster, waarin nu d.
kunstschool en een deel v. d. rijke musea der
stad, o. a. d. schilderijengalerij, 't Paleis v. Justitie, met een colonnade v. Corinthische zuilen,
vier schouwburgen en d. beurs. Lyon is d.
zetel v. een aartsbisschop, v. d. prefect en v.
verscheidene gerechtshoven. 't Heeft een academie met vijf faculteiten (theologie, algemeene wetenschappen, literatuur, medictjnen
en rechten), een lyceum, een kunstschool
(Ecole de s. Pierre), die vooral voor d. zijdeindustrie v. belang is, een industrieschool (naar
d. stichter Martin ook La Martiniere geheeten)
en een handelsschool. Talrijk zijn d. wetenschappelijke genootschappen en d. liefdadigheidsinrichtingen, van welke 't HOtel Dieu
reeds in 't begin der 6e eeuw gesticht word.
Van belang zijn d. stadsbibliotheek, d. bibliotheek v. schoone kunsten, d. musea v. oudheden en kunstvoorwerpen en 't industriemuseum. 't Museum v. Godsdiensten, naar d.
stichter ook Muse Guimet geheeten, is in 1884
n. Parijs verplaatst. d. Vestingwerken, die in
1871 zijn versterkt, maken Lyon tot een der
meest grootsche wapenplaatsen v. Frankrijk.
Belangrijk is d. handel, die bevorderd wordt
door d. beide rivieren, welker oevers prachtige
kaaien vormen, en door talrijke spoorwegen;
maar v. veel meer gewicht is d. industrie der
stad. Voor d. zijdeindustrie, waarvoor 40 000
wevers en weveressen en 11 000 andere werklieden a. 35 000 weefstoelen in d. stad en
80 000 in d. omstreken werkzaam zijn, is Lyon
d. eerste plaats v. Europa; voorts zijn belangrijke takken v. nijverheid d. ververij, d.
goud- en zilverwerkerij, d. ijzergieterij, d.
fabricage v. machines, leerwaren, hoeden,
weefstoelen, goud- en zilverwaren, knoopen,
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:allerlei instrumenten, bier, likeuren, zeep, enz.
Van d. 16e eeuw tot heden hebben hier d.
boekhandel en d. boekdrukkerij gebloeid. d.
Belangrijkste handelsartikelen zijn ruwe zijde,
zijdewaren, laken, linnen, katoen, wijn en
brandewijn.
d. Geschiedenis v. Lyon, dat d. geboorteplaats v. Germanicus, keizer Claudius, Marcus Aurelius en Caracalla, alsmede v. d. botanicus 3 ussieux, v. maarschalk Suchet, v.
Jacquards, d. uitvinder v. d. naar hem genoemden weefstoel, en v. vele beroemde geleerden en kunstenaars is, klimt tot d. ttjd
der oude GalHers op, voor wie ze reeds een
belangrijke handelsstad was. Onder Romeinsche heerschappij werd Lugdunum, gelijk d.
Gainers deze stad noemden en welke naam
door d. Romeinen werd overgenomen, weldra
een groote, prachtige residentie v. d. keiterlijke stadhouders, vanwaar zich in vervolg
v. tijd ook 't christendom over Gallie uitbreidde. Reeds Strabo noemde haar 't „hart
v. Gallig". Lyon werd in 532 onder Chiotarius I door d. Franken veroverd en kwam in
843 door 't verdrag v. Verdun a. Lotharius en
na d. dood v. diens zoon Karel a. Bourgondi6 (Arelat), waarmee 't in 1032 a. 't Duitsche
rijk verviel. Terwijl d. heeren v. Lyonnais
met d. aartsbisschoppen v. Lyon steeds om
(d. heerschappij over d. stad twistten, verkreeg
deze d. rijksvrijheid. Toen na keizer Frederik III Duitschland d. heerschappij over Arelat verloren had, stelde in 1274 d. aartsbisschop en in 1307 d. stad zich onder bescherming der koningen v. Frankrijk, die in 1313
d. heerlijkheid Lyon tot een graafschap verhieven. Frans I voerde d. zijdeweverij en d.
vervaardiging v. goud- en zilverstoffen in.
Van GenOve uit vond d. hervorming ingang
in Lyon, maar d. slachting v. 1572 vernietigde 't overwicht der Hervormden en in 1685
werden d. Hugenoten geheel verdreven, wat
voor d. industrie der stad v. groot nadeel is
geweest. Aan d. revolutionnaire bewegingen v.
Frankrijk heeft Lyon steeds een levendig
aandeel genomen, ofschoon d. stad hiervoor
meer dan eens, o. a. na d. verovering door 't
leger der Conventie in 1793, op schrikbarende
wijs heeft moeten boeten. Op d. groote opstanden v. 1831, 1834 en 1840, waaraan vooral
d. arbeidende klassen (zijdewevers enz.) deelnamen, volgden d. onlusten v. 1870 en '71
(barricadestrijd v. 31 Apr. '71). Zie uitvoeriger
over deze stad: Joanne, „Lyon et ses environs" (1885), Beaulieu, „Histoire du commerce,
de l'industrie et des fabriques de Lyon" (1838),
en Monfalcon, ,,Histoire monumentale de la
ville de Lyon" (9 dln, 1881—'85).
Lyonet (PIETER) werd 21 Juli 1706 to
Maastricht gob. en overl. in Den Haag, 10 Jan.
1789. Hij was afkomstig v. een oud en aan ,
zienljkgsachtuLorine.Zjvouders moesten, om hun ijver voor d. Hervormden godsdienst, in 1587 en in d. volgende
eeuw verscheiden malen hun woonplaatsen
en zelfs hun vaderland verlaten; zijn overgrootvader zag zich, nadat zijn landerijen
en huizingen vernield of door brand in d.
asch gelegd en zijn vrouw en al zijn kinderen
vermoord waren, eindelijk genoodzaakt om
Lotharingen in 1637 of 1638 voor altoos vaarwel to zeggen en d. wijk n. Zwitserland to
nemen. her huwde hij ten tweeden male en
kreeg hij een zoon, uit wien Benjamin Lyonet,
Fransch predikant to Heusden, d. vader v.
Pieter, geb. werd.
PIETER LYONET onderscheidde zich niet alleen
door een buitengewone kennis v. talon (waar-
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van hij negen, zoowel doode als levende, verstond), maar hij bezat ook groote kennis v.
d. muziek, d. schilder-, graveer- en beeldhouwkunst. Er bestaat nog v. hem een basrelief, in palmhout gesneden, verbeeldende
Apollo met d. negen zanggodinnen, vermeld
door v. Gool in zijn ,Schouwburg der Nederlandsche schilders", 2e dl.
Hoewel door zijn vader tot d. geestelijken
stand bestemd, verkoos LYONET d. rechtsgeleerdheid en werd htj , nadat hij zich eenigen tijd
in 's-Gravenhage op d. praktijk had toegelegd,
door d. Algemeene Staten tot hun secretaris
der cijfers, vertaler voor d. Fransche taal en
patentmeester aangesteld. Inmiddels had lit
lust voor d. beoefening der natuurlijke historie, inzonderheid voor die der insecten, gekregen en ondernam hij zoodoende een „Geschiedkundige beschrijving v. die insecten, welke
omtrent 's-Rage gevonden worden", welk werk
hij verrijkte met een groot aantal nauwkeurige en uitvoerige teekeningen. Vervolgens
teekende en graveerde hij voor 't keurig werk
v. d. hoer Trembley, dat in 1744 in 't licht
verscheen, d. figuren v. d. „Polypes d'eau
douce", waarvan d. 8 laatste platen d. 5 eerste
v. d. bekwamen plaatsnijder Wandelaar evenaren. In 1749 begon LYONET zijn aanzienlijke
verzameling conchylien, welke, volgens d.
eenparige getuigenis v. alle reizigers en deskundigen, een der schoonste v. geheel Europa
was. Maar boven alles vestigde hij zijn room
bij tijdgenoot en naneef door 't nog onovertroffen werk „Traite anatomique de la Chenille, qui ronge le bois de Saule", welk werk
niet alleen door zijn oorspronkelijkheid, maar
ook door d. prachtige uitvoering der keurige
afbeeldingen d. bewondering v. een ieder
opwekte; zoodat hem dan ook hierover een
menigte schrijvers v. alle landen d. welverdienden lof hebben toegezwaaid.
LYONET vormeerderde nog in d. laatste 20
jaren v. zijn leven d. reeds bij hem voorhanden
schat v. liefhebberijen en kunstgewrochten
met een kabinet schilderijen, waarvan hij
meer dan 560 stuks, en onder deze een aantal
v. d. beroemdste Nederlandsche meesters, verzamelde. Hij deed dit tevens met 't doel
zich aanboudend bezigheid to verschaffen,
wanneer zijn geestvermogens door ouderdom
minder inspanning en vermoeiing mochten
toelaten. Intusschen, zijn werkzame geaardheid bleef hem bij tot 14 dagen voor zijn
overlijden, toen hem een ontsteking in d. borst
overviel, welke d. oorzaak v. zijn dood was.
Hij legateerde a. zijn neef S. E. Croiset, die
hem in zijn post v. secretaris der cijfers opvolgde, d. nog over zijnde exemplaren v. zijn
„Traite anatomique", met alle daartoe behoorende keurige platen, door hem zelf geteekend en gegraveerd, benevens een werk,
dat hij nog onder d. titel „Oeuvres melees sur
les insectes" dacht uit to geven, waarbij gevoegd was een ,,Essai Anatomique sur la
Chrysalide et la Phalene de la Chenille, qui
ronge le bois de Saule"; doch welk werk hij
door een belemmering v. 't gezicht moest
staken. Zie Dr. W. de Haan „Recherches sur
l'anatomie et les metamorphoses de differentes especes d'Insectes; Ouvrage posthume de
Pierre Lyonet", met 54 platen (Parijs, 1832).
Lyons (EDMUND, Lord LYONS OF CHRISTCHURCH), een Britsch admiraal, gob. 21 Nov.
1790 to White Hayes bij Christchurch in
Hampshire, was v. 1833—'49 Engelsch gezant
to Athene, daarna tot 1854 in Stockholm en
werd in 1850 tot contre•admiraal bevorderd.
In d. Krimoorlog voerde hij d. expeditie n.
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Kertsch aan, dat hij 21 Mei 1855 veroverde;
hij nam ook a. d. belegering v. Sebastopol deel
(18 Juni) en veroverde 17 Oct. v. dat jaar
Kinburn. In 1856 word hij tot pair verheven
en in 1857 tot vice-admiraal bevorderd. Hij
overt. 23 Nov. 1858 op 't goed Arundel-Castle.
Zijn oudste zoon, RICHARD BICKERTON PEMELL,
Lord LYONS, geb. 25 Apr. 1817, was eerst
gezant in Dresden, daarna (sedert 1858) in
Washington, waar hij door zijn werkzaamheid
gedurende d. burgeroorlog onmin tuss. d. Vereenigde Staten en Engeland wist te voorkomen.
In 1865 word hij gezant te Constantinopel, in
1867 in Parijs en in 1881 tot Viscount verheven. Hij overt. 5 Dec. 1887 te Londen.
Lyra (d.) is 't oudste snareninstrument,
welks uitvinding a. d. Egyptischen Hermes
of Mercurius wordt toegeschreven. 't Had
oorspronkelijk slechts drie snaren. Volgens
d. Grieken voegde Apollo er eon vierde 1.4;
duch door d. veranderingen, die d. vorm der
lyra in d. handen v. Linus, Orpheus, Amphion
on Terpander onderging, werd 't aantal snaren
eerst tot zeven, later tot elf gebracht. d. Lyra
word bij 't spelen tuss. d. knieen gehouden on
had een vollen on sterken toon. d. Overlevering
zegt, dat d. oorspronkelijke her v. Mercurius
to Lyrnessus bewaard word on bij d. verovering dozer stad in handen v. Achilles kwam.
Lyranus (NIcoLAus), een der geleerdste
mannen uit d. 14e eeuw, word to Lire, in
Normandie, geb. Zijn ouders behoorden tot d.
Israelietischen godsdienst en vertrouwden hun
zoon a. 't onderwijs der Rabbijnen toe; maar
deze liet zich in 't klooster v. Verneuil doopen
en trad in d. Franciscaner-orde. Te Parijs
Theologiae magister geworden, onderwees hij
2.1daar d. uitlegging der H. Schrift eenige
jaren lang in 't minorieton-klooster. Hij overt.
23 Oct. 1340 on heeft zich vooral als bilbeluitlegger grooten naam gemaakt. Zijn „Postillae perpetuae, sive brevia commentaria in
universia biblia" (5 dln, Rome 1471) werd een
der meest verspreide en meest gelezen werken
v. d. The eeuw en hielp dermate d. hervorming
voorbereiden, dat men zeide:
Si Lyra non lyrasset,
Lutherus non saltasset.

„Als d. lion (lyra, met zinspeling op zijn
naam) niet had gespeeld, zou Luther niet
gedanst hebben". 's Mans dogmatische en apologetische geschriften tegen 't Jodendom zijn
v. veal waarde.
.Lyrische poezie, Zie Lierdicht.
Lys of Leye, een linker zijrivier v. d.
Schelde, ontspringt in 't Fransche departement
Pas de Calais, t. Z. v. s. Omer, is v. Aire of gekanaliseerd on daardoor bevaarbaar, vormt
voer een deal d. grans tuss. Frankrijk en
Belgie en mondt bij Gent, na eon 209 KM.
langen. loop, die n. 't N.-0. gericht is, in d.
Schelde uit. Zij dient a. talrijke industrieele
inrichtingen tot beweegkracht. Aan haar
oevers behaalden in d. gevechten v. 12 en 13
Dec. 1792 d. Hollanders een overwinning op d.
Franschen.
Lysander, een beroemd veldheer der
Spartanen, die in 404 v. Chr. d. Peloponnesischen oorlog door d. verovering v. Athene
eindigde. Zijn heerschende karaktertrek was
trotschheid en trouweloosheid, die hij onder
't kleed v. vleierij met geveinsdheid verborg.
.Zijn grondbeginsel was, dat men kinderen
door dobbelsteenen, mannen door eeden moest
rnisleiden. Na d. verovering v. Athene onderNonden d. Atheners weldra, dat zi.j zich op
VI.
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genade hadden overgegeven. LYSANDER noodzaakte 't yolk om d. bestaande regeering
at to schaffen en 30 heerschers aan .te
stellen, die men in d. geschiedenis terecht
met d. naam d. dertig tyranaen bestempeld
heeft. Hij trok v. Athene n. Samos, dat hij
ten onder bracht; terwijl d. overige steden,
v. 't lot v. Athene beducht, haar poorten voor
d. over winnaar gewillig openden. Overal gaf
LYSANDER 't bewind in handen aan een tieninanschap, meestal uit zijn eigen gunstelingen
bestaande. Eindelijk keerde hij n. Sparta terug
om d. vruchten v. zijn geluk to smaken; htj
zond Gylippus vooruit met al 't geld, door
hem gedurende d. laatsten krijgstocht bijeengebracht. Toen d. Spartanen er onderling over
twistten, of d. invoering v. dit zilver geen krenking der wetten was, laakten d. verstandigsten LYSANDER over d. invoering v. een metaal,
dat altijd 't vergif on verderf genoemd was.
d. Ephoren, voor wie dit geschil gebracht
word, gaven bevel, dat 't zilver uit d. stad
weggevoerd en 't oude tjzeren geld weer in
gebruik zou gebracht worden ; doch d. vrienden
V. LYSANDER wisten 't zoover to brellgOD.,
dat 't zilver in d. algemeene schatkist gelegd
en niet tot algemeon dagelijksch gebruik bestemd zou worden d. Uitkomst laerde echter,
dat 't laatste er juist vuriger naar deed haken ;
gelijk dan ook d. Spartanen, al spoedig d.
waarde daarvan kennende, alle middelen in
't work stelden, out d. a. hen onderworpen
volken zware lasten op to leggen.
LYSANDER, thans 't toppunt v. zijn roam
bereikt hebbende, wilde nu d. troonsopvolging
niet alleen tot alle Heracliden, maar zelfs
tot alle ingeboren Spartanen uitstrekken, on
vervolgens zich zelf op d. troon plaatsen;
doch dit plan mislukte. Nu werd hij tot aanvoerder in d. Boeotisehen krijg verkozen, doch
in een gevecht met d. vijand bij Haliartus
(394 v. Chr.) geslagen en gedood. Zijn aandenken werd in Sparta in hooge ear gehouden,
alleen omdat men, zijn groote gebreken voorbij
zionde, hem voor een deugdzaam Spartaan
hield, omdat hij zich zelf nooit verrtjkt had.
Lijsberg (CHARLES SAMUEL), een uitnemend pianist en componist v. salonstukken
en etudes, werd geb. in 1821 to Geneve en
overt. aldaar in 1873. HO ontving zijn musikale opleiding grootendeels to Parijs v. Chopin
en werd later leeraar a. 't conservatoire to
Geneve. Hij schreef ook een opera, „La file
du carilloneur", on een romantische sonate,
„l'Absence".
.Lysetjord, een der meest grootsche fjorden
v. Noorwegen in 't landschap Christiansand,
is 38 KM. lang, 600-1900 M. breed, 450 M.
diep en ingesloten door bergen, die zich minstens 1000 M. boven haar verheffen. Zie Bibe,
„Kfisten and Meer Norwegens" (Gotha 1860).
Lysias, een der vermaardste Grieksche
redenaars, werd in 458 v. Chr. to Athene geb.
Na gedurende vele jaren in Italie d. wtjsbegeerte
en welsprekendheid to hebben onderwezen,
keerde hij naar zijn vaderland terug, doch
hij moest om staatkundige redenen Athene
weer verlaten on nam toen d. wijk n. Megara.
Kort voor zijn overlijden keerde hij nogmaals
terug en hij overt. in 378 v. Chr. Van 't groote
aantal zijner redevoeringen zijn slechts 35,
en wel sommige verdacht of geschonden, tot
ons gekomen. Zij onderscheiden zich door
zuiverheid v. taal on eenvoudigheid v. 8411
en waren oorspronkelijk niet bestemd om
door hem zelf to worden gesproken, maar
voor anderen, of alleen tot lazing. d. Eerste
uitgave v. LYSIAS' redevoeringen verscheen
14
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to Venetic in 1513. Onder d. overige uitgaven
munten die v. Taylor (1789), Auger (1783),
Alter (1785), FOrtsch (1829),-Rauchenstein (1848),
Reiske (1772), Bekker (1823) en Milner (1847)
Zie over LYSEAS en zijn geschriften:
HOlscher, „De vita et scriptis Lysiae" (1837).
Lysimachus, d. zoon v. Agathocles, een
veldheer en vriend v. Alexander, na wiens
dood hij, bij d. verdeeling der veroverde landen,
't stadhouderschap over Thracie ontving, dat
hij echter, uit hoofde v. d. hardnekkigen tegenstand der inw., eerst moest veroveren. H ij
stichtte naderhand (308 v. Chr.) d. stad Lysimachia op d. Thracischen Chersonesus, nam op
't voorbeeld der overige veldheeren v. Alexander d. koninklijken titel a. en verbond zich met
eenigen v. dezen tegen Antigonus, die d. door
genoemden vorst in Azie veroverde landen a.
zich onderworpen had. Na d. slag bij Ipsus in
301, waarbij d. 83-jarige Antigonus 't leven verloor, bezette LYSIMACHUS geheel Klein-Azie ; hi)
beoorloogde d. a. Thracie grenzende volken en
breidde zijn landen aanhoudend uit; doch.
toen hij d. a. gene ztjde v. d. Donau wonende
Geten onder 't juk wilde brengen, viel niet
alleen eerst zijn zoon, maar eindelijk ook hij
zelf door 't verraad v. een overlooper in
hun handen. Hij moest zich met zijn geheele
leger overgeven en verwachtte d. dood, dien
d. Barbaren met veel geschreeuw v. bun
koning vorderden. Doze handelde editor edelmoediger dan LYSIMACHUS durfde hopen. Hij
schonk LYSIMACHUS d. vrijheid, waarvoor deze
hem nu zijn dochter ten huwelijk gaf. Van
nu af breidde zich d. macht v. LYSIMACHUS
meer en meer uit en misschien zou hij tot
zijn dood in 't ongestoord bezit v. zijn landen
gebleven zijn, indien niet zijn eigen familiebetrekkingen zijn val en d. ondergang v. zijn
rijk berokkend hadden. Hij had zich nl. om
staatkundige redenen v. zijn eerste gemalin
laten scheiden en was daarna met Arsinoe.
een dochter v. Ptolemaeus, gehuwd, welke
hem tot velerlei dwaasheden verleidde en
hem zelfs tot 't vermoorden v. zijn zoon Agathocles uit zijn eerste huwelijk vervoerde,
ten einde haar eigen kinderen tot d. troon to
verheffen. 't Uitmuntend karakter v. Agathocles had dozen vele en belangrijke vrienden
bezorgd, die nu samenspanden om zich op d.
zwakken LYSIMACHUS to wreken. Seleucus,
door hen tot een ooriog tegen hem opgeruid,
veroverde btjna zonder slag of stoot geheel
waarna 't bij Corupedion in Phrygie tuss. hem en LYSIMACHUS tot een veldslag kwam, waarbij deze wel een dapperen
tegenstand bood, doch eindelijk volkomen
geslagen word en zelf in 't 74e jaar ztjns
levens (282 v. Chr.) gedood word.
was een beroemd Grieksch
Lysippus
beeldhouwer, v. Sicyon, in d. Peloponnesus,
geboortig. Aanvankelijk wilde hij slotenmaker worden, maar op raad v. Eupompus gaf
hij zich a. d. beoefening der schilderkunst
over, welke hij later met d. beeldhouwkunst
verwisselde. Hierin verwierf hij zich weldra
grooten room en d. gunst v. Alexander d.
Groote, die alleen a. hem en a. Apelles vergunde zijn portret to maken. Hij verstond
dan ook bij uitstek d. kunst d. trots v. d.
Macedonia* to vleien. Hij beeldde d. veroveraar af met 't haarsieraad, dat gewoonlijk a.
Jupiter word toegekend, en verplaatste zich
dus in d. opvatting, die in Alexander d. zoon
v. Jupiter bogroette. 's Kunstenaars betrekking
tot Alexander geeft ons tevens zijn bloeittjd
s.an, die tuss. d. 103de en 114de Olympiade valt.
In tegenstelling met d. Atheensche school,
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waarin Scopas, Praxiteles en Leochares nog steeds d. tradition v. Phidias waren getrouw gebleven (volgens welke zij 't innerlijke geestelijke leven in hun goden- en andere mythische gestalten trachtten uit to drukken),.
streefde d. school v. Polycletus, waartoeLYSIPPUS behoorde, meer naar louter lichamelijken welstand en naar d. voorstelling v.
athletische en heroIsche kracht. Dienovereenkomstig spreidde LYSIPPUS dan ook in zijn
Herculesbeelden d. grootste gaven v. zijn
genie ten toon. Die beelden zijn : 1°. d. Hercules, die voor een oogenblik v. een zwaren
arbeid uitrust, d. zoogenaamde Hercules v._
Farnese, gevonden in d. thermen v. Caracalla t
onderwlkiz'tbarschjnlk.
Rome kwam; d. hand met d. appelen is bij
dit beeld nieuw; d. echte beenen zijn in 1787
in plaats v. die v. G. della Porta gekomen;
20. d. na volbrachten arbeid rustende Hercules, door Fabius Maximus n. 't Capitool, later
n. Byzantium gebracht en beschreven door
Nicetas („de statuis Constant" V, 12); 't beeld_
was gezeten op een korf (duidende op d. reiniging v. d. Augiasstal) met een leeuwenhuid
overdekt (deze figuur komt meermalen voor
op gesneclen steenen); 30. Hercules, onder
Eros' macht gebukt en v. zijn wapenen beroofd; 40. een kleine bronzen Hercules, zooals hij a. 't godenmaal aanzit op een, met.
een leeuwenhuid bedekten steen, in d. rechterhand d. beker, d. linker op d. knots geleund; sommigen zien daarin klaarblijkelijk
't voorbeeld v. d. beroemden Torso.
d. Dusgenaamde athleten-beelden waren ten
ttjde v. LYSIPPUS niet meer, als vroeger, d..
schier eenige onderworpen v. d.beeldbouwer.
Die ti,jd vorderde vooral geldealiseerde vorstenbeelden. Zooals reeds gezegd is, beeldde
LYSIPPUS d. grooten Alexander af en wel moor
dan eons. 't Voorn. beeld is dat met 't haarsieraad v. Jupiter („Plutarchus vit. Alex.'
II). Dan volgt 't ruiterstandbeeld. Voortreffelijk is ook 't bronzen standbeeld v. d. strijdenden Alexander („Mus. Borbonico" III).
Plinius verhaalt, hoe LYSIPPUS Alexander
reeds als knaap afbeeldde en ook hoe keizer
Nero een v. die beelden liet vergulden, hoe
daarvan later 't goud weer word afgeschrapt
en ten slotte 't geheele beeld bedorven word.
LYSIPPUS steide Alexander ook voor op d.
jacht, eon beeldhouwwerk, dat door Metellus.
n. Rome word gebracht, waarheen waarschijnlijk ook eenige v. d. door LYSIPPUS vervaardigde quadrigen werden vervoerd.
Zeer beroemd was zijn kolossaal standbeeld
v. Zeus to Tarente. Op 't Forum to Sicyon
stond eon bronzen beeld v. Zeus en volgens
Pausanias ook een to Argos. Op d. Helicon
stond, volgens denzelfden schrijver, een beeld,
v. Bacchus. Omtrent een Amor, door LYSIPPUS vervaardigd, ontbreken nauwkeurige berichten. Wanneer men Diogenes Laertius,
gelooven mag, dan maakte LYSIPPUS op verzoek der Atheners ook een beeld v. Diogenes.
Verder had men v. hem d. beelden v. d.
Olympische overwinnaars Callicrates, Chelon
en Polydamas. Strabo spreekt ook nog v. 't
bronzen beeld eons vallenden leeuws. In d.
,Anthol. Palat." IX werd ook met grooten
lof gewag gemaakt v. een bronzen paard v.
LYSIPPUS en daaruit is d. meaning ontstaan,
dat hij ook d. beroemde antieke paarden
boven 't portaal der s. Marcuskerk to Venetia
heeft vervaardigd, wat anderen tegerspreken.
LYSIPPUS was eon v. d. beroemdste kunstenaars der Oudheid en is, na Praxiteles, 't
lichtpunt der Grieksche kunst. Zijn arbeid
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nam steeds in volkomenheid toe; hij verbond
d. studio n. d. natuur nauw a. die v. vroegere meesters en slaagde er daardoor in,
vele v. hen in sommige details zijner kunst
te overtreffen. Bijzonder gelukkig was hij in
't weergeven der natuurlijke bewegingen v.
't haar. d. Kunstenaars v. dien tijd beoefenden
met bijzondere zorg d. proportion v. 't menschelijk lichaam en bezaten d. neiging d.
gewone maat der menschelijke gestalte te
overschrijden. Dit stelsel v. slanke proportion,
door Euphranor en Zeuxis ingevoerd, werd
door LYSIPPUS voor 't eerst harmonisch ontwikkeld en bleef na hem in d. Grieksche
kunst heerschen. d. Geleerde archaeoloog
0. Miiller beweert intusschen met recht,
dat dit stelsel minder 't gevolg was v. een
schoone opvatting der natuur dan v.'t streven
zich boven d. werkelijkheid to verheffen. Men
zie verder over dozen kunstenaar 0. Muller
in zijn voortreffelijk handboek der Archaeologic, Thiersch in d. „Epochen der bildende
Kunst bei den Griechen", Meijer in zijn „Geschichte der Griechischen Kunst", Sillig in
zijn ,,Catalogus artificum", d. werken v. Winckelmann, enz.
Lytras (NIKEPHOROS), een Grieksch historieen portretschilder, geb. in 1833 op 't eil.Tenos,
studeerde te Athene en bezocht vervolgens
Munchen en andere kunststeden. Naar zijn
vaderland teruggekeerd, werd hij tot hoogi.
in d. schilderkunst te Athene benoemd. Tot
zijn fraaiste doeken, waarvan er eenige op d.
tentoonstelling to Weenen sr. 1873 algemeene
bekendheid verwierven, behooren „d. Terechtstelling v. d. patriarch Gregorius V to Constantinopel", „d. Begrafenis v. Polynices door Antigone", „Penelope haar weefsel ontrafelend",
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„Eon weerspannige leerling", „d. Geschaakte",
„d. Kus", „Zeeroovers na d. rooftocht", „d.
Woes" en In een Oostersche keuken".
Mytruin of lutron, een Grieksch woord,
dat losgeld, rantsoen voor d. bevrijding v. een
slaaf of lijfeigene beteekent.
Lyttelton (GEORGE, Lord), een Engelsch
staatsman, geschiedschrijver en dichter, geb.
17 Jan. 1709 to Hagley (Worcestershire), werd
onder 't ministerie Walpole lid v. 't Lagerhuis, waar hij zich bij d. tegenstanders der
Regeering aansloot. In 1733 werd hij secretaris
v. d. prins v. Wales, in 1744 lord v. d. schatkamer en lid v. d. geheimen raad en in
1755 lord-kanselier. In 1757 werd hij tot pair
verheven en hij stierf 22 Aug. 1773 te London.
Zijn hoofdwerk is d. „History of the Life of
Henri II" (4 dln, 1755—'71). Vender schreef hij
een „History of England" (nieuwe uitgave
London 1812), „Dialogues of the dead" (1759)
en „Poetical Works" (1787). Zie „Memoires
and correspondence of Lord Lyttelton" (2 din,
1845). — Zijn jongere broader WILLIAM HENRY
LYTTELTON, geb. in 1719 en overl. in 1808,
was achtereenvolgens gouverneur v. ZuidCarolina en v. Jamaica, gezant to Lissabon,
pair v. Ierland en pair v. Engeland. — Zijn
kleinzoon GEORGE WILLIAM, Lord LYTTELTON,
gob. 31 Mrt 1817, was sedert 1846 onderstaatssecretaris v. Kolonin, stichtte als ijverig
voorstander der staatskerk d. theocratische
modelkolonie op Nieuw-Zeeland en maakte
19 Apr. 1876 door zelfmoord een eind a. zijn
Leven. Zijn leven beschreef Gladstone (1876). —
Zijn Z0011 CHARLES GEORGE, Lord LYTTELTON,
geb. 27 Oct. 1842, was v. 1864—'74 als voorstander der liberal° staatkunde lid v.'t Bpgelsche Parlement.

31.
d. dertiende letter in ons alphabet,
gelijk in 't Grieksche en 't Latijnsche d.
twaalfde, behoort evenals d. b en p, d. f, d.
v en w tot d. lipletters of labialen. Volgens
Bilderdijk is dit letterteeken d. of beelding
der gesloten lippen v. voren, in 't Romeinsche
en Grieksche alphabet tugs. twee standaards,
wordende daarin alleen d. bovenlip, gelijk in
't Hebreeuwsche en andere Oostersche alphabets d. beide lippen afgebeeld (Zie Bilderdijk,
Over 't letterschrift"). In d. reeks der Grieksche cijfers heeft M d. waarde v. 40, in die
der Romeinsche d. waarde v. 1000. Als een
verkorting v. Oud-Romeinsche voornamen beteekende M zoowel Marcus en Manlius als
Marius; ook gold zij voor 't Latijnsche woord
magister, meester. M. A. L. = magister artium
liberalium, d. i. meester in d. vrije kunsten.
In d. muziek beteekent M manuaal, ook
mano (hand), mezzo (half) en meno (minder),
terwijl MM hierin een gebruikelijke verkorting is voor Malzel's metronoom (zie 't art.
Menzel). M', ook Mc geschreven, wordt in 't
Schotsch veelal gebezigd voor Mac (noon; ook
hoofd v. een geslacht). Op landkaarten duidt
dezelfde hoofdletter gewoonlijk mons (berg,
gebergte) aan. Bekend zijn onze gewone verkortingen: M = Majesteit, M = Monsieur,
Mr = Meester in d. rechten enz. Eveneens

M. D. = Medicinae doctor of doctor in d. geneeskunde; Mgr. = Monseigneur, d. titel v.
een aartsbisschop enz.; Mlle = Mademoiselle,
Mme = Madame, Mr. = Master (mijnheer), Mrs.
= Mistress (Inevrouw); M. o. P. = Member of
Parliament (lid v. 't Eng. parlement). M. S.
staat voor manuscript of handschrift, m, a.
voor manu auctoris, d. i. door d. hand v. d.
schrijver, m. m. voor mutatis mutandis of
met d. noodige veranderingen. In d. receptuur
wordt M of m. gebruikt voor misce of misceatur, d. i. vermeng; ook voor manipulus,
een handvol.
Maag. d. Maag (Stomachus, Ventriculus,
Gaster) is een vliezige zak of retortvormige
uitzetting v. 't spijsverteringskanaal, liggende
onmiddellijk onder 't middelrif, tuss. d. beide
hypochondria, in 't midden v. d. bovenbuik.
streek (regio epigastrica).; zij grenst links a. d.
milt, rechts a. d. lever, die haar gedeeltelijk
bedekt, v. boven a. d. dwarsen karteldarm,
v. achteren a. d. alvleeschklier en v. voren
a. d. buikwand. Tuss. al dez e deelen ligt zij
eenigszins in d. gedaante v. een retort in een
hellende richting en zij hee ft a; haar boven•
einde gemeenschap met d. slo kdarm door een
opening, welke men d. cardia of 't ostium oesophagium, d. ingang, noemt, terwijl zij a. haar
lager liggend einde in d. twaalfvingerigen

MAA.

212

darm overgaat met een opening, die ostium
duodenale, pylorus, portier genoemd wordt.
Onder d. cardia of ingang is d. maag 't wijdst
en v. deze opening af vormt zij twee kromme
lijnen : een bovenste minder gekromd, die
met d. bocht naar beneden gekeerd, meer
onmiddellijk naar d. pylorus loopt, en een
onderste, eveneens naar beneden uitgebogen,
die eerst een weinig naar links, vervolgens
naar beneden en eindelijk naar boven loopt,
om evenals d. eerste a. d. portier te eindigen.
Deze lijnen heeten d. bochten (curvaturae) der
maag, waarvan d. bovenste d. kleine (curvatura minor) en d. onderste d. groote bocht
(curvatura major) genoemd wordt.
d. Maag wordt in haar plaats bevestigd
door verschill. banden, welke alle verlangselen of plooien v. 't buikvlies zijn en v. 't
middelrif naar d. cardia (ligamentum phrenicogastricum) en v. d. milt naar d. maag (lig. gastrolienale) loopen, als ook v. d. poort der lever
naar d. kleine bocht der maag, 't kleine net
(omentum minus of hepato-gastricum) genaamd,
terwijl 't groote net (omentum majus of gastrocolicum), dat v. d. groote bocht der maag vdor
d. darmen naar beneden tot a. 't bekken loopt,
d. darmen evenals een retort bedekt en zich
v. boven a. d. dwarsen karteldarm vasthecht.
Van al deze banden is . als steunsel der
maag 't lig. phrenico-gastricum d. voorn., daar
d. andere of te zwak of aan te los bevestigde ingewanden vastgehecht zijn om d. maag
in haar verplaatsing bij opvulling te kunnen
hinderen.
Zij bestaat voornamelijk uit drie vliezen of
rokken, die als lagen op elk. liggen : d. buitenste
laag is een verlengsel v. 't buikvlies (peritonaeum), dat zich, uit d. poort der lever komende,
boven d. maag a. haar kleine bocht in twee
platen splitst, waarvan d. eene vddr, d. andere
achter d. maag naar beneden loopt, totdat
zij onder haar weer bij elk. komen en zich
ter vorming v. 't groote net vereenigen.
d. Tweede of middelste laag is 't spiervlies
of d. spierrok. Deze bestaat uit twee lagen
spiervezelen : een overlangsche als vervolg v.
d. overlangsche spiervezelen v. d. slokdarm
en een dwarse of kringvormige, welke d.
eerste rechthoekig kruist. d. Overlangsche
vezelen zijn vooral langs d. kleine bocht der
maag opgehoopt, terwijl d. kringvezelen zich
bij d. portier meer op elk. dringen en, ald.
tevens nauwer wordende, a. d. binnenvlakte
v. d. portier uitsteken en zoo, met 't slijmvlies
overtrokken, een ringvormig vlies vormen,
dat d. naam valvula pylori, klapvlies v. d.
portier, draagt; wanneer deze nauwere kringvezelen zich samentrekken, sluiten zij d.
opening v. d. portier af en zij werken dan
als sluitspier v. d. portier, sphincter pylori.
d. Derde rok der maag is 't slijmvlies; dit
vlies bekleedt d. 1 innenvlakte v. d. spierrok,
waaraan 't door bindweefsel is vastgehecht,
dat ontelbare klierzakjes (glandulae gastricae,
maagkliertjes) bevat, welke zich door fijne
openingen op d. binnenvlakte v. 't slijmvlies
v. hun inhoud ontlasten. Dit vlies is nog bedekt
door een laag cylinder-epithelium.
d. Inhoud der zoo even genoemde maagkliertjes, v. welke men d. grootste a. d. grooten
bocht der maag naar d. pylorus toe aantreft,
bestaat uit zeer fijnkorrelige deeltjes, uit
celkernen, uit ronde of hoekige cellen, lebcellen, die 1 of 2 kernen bevatten, en uit een
teere vloeistof, lebsap genoemd, die uit d.

bloedvaten, welke d. kliertjes omgeven, afgesaheiden en in d. klierzakjes wordt uitgestort.
Doze geheele inhoud nu, door d. klieropeningen
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uitgestort en onderling vermengd, vormt 't
maagsap (succus gastricus), waarvan d. lebcellen en 't lebsap d. voornaamste, d. bij d.
spijsvertering 't meest werkzame bestanddeelen zijn.
d. Maag ontvangt zeer veel bloed voornamelijk uit d. arteria coeliaca, korte buikslagader, waarvan d. takken langs d. groote en
kleine bocht der maag voortloopen en op
hun beurt talrijke takken afgeven, die zich
over d. geheele maag verspreiden. Ook d.
zenuwen der maag zijn zeer talrijk en ontstaan
uit d. plexus coeliacus of buikvlecht v. d.
nervus sympathicus en uit 't 10e paar der
hersenzenuwen (vagus).
d. Physiologische verrichting v. d. maag
bestaat in 't opnemen der spijzen, haar door
d. slokdarm toegevoerd, 't veranderen dier
spijzen in spijsbrij (chymus) en 't afvoeren
daarvan door d. pylorus naar d. twaalfvingerigen darm. Door d. afwisselende samentrekking nl. der overlangsche en dwarse of
kringvormige spiervezelen v. haar middelste
rok ontstaat er een wormsgewijze beweging
(motes peristalticus) der geheele maag, waardoor zij afwisselend verkort en verlengd,
vernauwd en verwijd wordt, zoodat d. spijzen
v. tijd tot tijd met alle deelen v. d. binnenvlakte der maag in aanraking komen, met
't door d. bovengenoemde maagklieren afgescheiden zure maagsap en met slijm vermengd
en geheel of gedeeltelijk opgelost worden en
zoo, tot chymus vervormd, door d. pylorus
worden voortgestuwd om in 't darmkanaal
d. voedingstoffen af te geven, die tot onderhoud des lichaams noodig zijn. d. Tijd, die
er noodig is om d. in d. maag gevoerde
spijzen tot chymus om te zetten, hangt af v.
d. aard dier spijzen en d. verteringskracht
v. d. mensch; jonge vogels, eieren, lichte
groenten b. v. hebben 1 tot 1 1/ 2 uur noodig,
zacht vleesch, brood, melk iets meer, gebraden
rundvleesch, gedroogde visch enz. eenige uren.
d. Krachtsuiting der maag is niet groot ;
krenten of druiven b. v. worden door haar
Met gebroken en d. kracht, waarmee men bij
't braken d. in haar bevatte stollen ziet uitstooten, hangt in d. meeste gevallen af v. een
krampachtige samentrekking v. 't middelrif
en d. buikspieren.
Ten opzichte v. 't maaksel, het al of niet
aanwezig zijn of 't getal der magen bij d.
dieren heerscht een groote verscheidenheid:
bij d. lagere diersoorten vindt men nu eens
geon, dan weer meerdere organen, die met
d. maag kunnen vergeleken worden; bij vele
visschen en amphibieen is d. maag in bouw
geheel afwijkende v. die v. d. mensch, terwijl
v. d. vogels d. meeste twee, eenige zelfs drie
magen bezitten. Bij d. herkauwende dieren
treft men vier magen aan, waaromtrent men 't
art. Herkauwende dieren kan naslaan.
Maagd (DE), 't zesde teeken v. d. dierenriem (zie Dierenriem). 't Sterrenbeeld staat tuns.
d. Leeuw ten westen en d. Weegschaal ten
oosten, ten zuiden v. Bootes en 't haar v.
Berenice en ten noorden v. d. Waterslang,
d. Raaf en d. Beker. 't Bestaat uit omtrent
100 met 't bloote oog zichtbare sterren, v.
welke d. voornaamste op d. Korenaar staat,
die d. govleugeld afgebeelde maagd in d.
linkerhand houdt. Deze ster is v. d. eerste
grootte en heat Spica (karenaar), ook, schoon
zeldzamer, Azimech. Noordwestelijk v. haar
staat op d. rechtervleugel v. 't beeld een ster
v. d. tweede grootte, die d. naam Vinclemiatrix
(wijngaardenierster) draagt. Er zijn in d. maagd
drie dubbele sterren on een veranderlijke. d.
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Period() der laatste bedraagt 145 112 d.; zij blijft
gedurende 45 dagen geheel onzichtbaar, zelfs
door een vrij grooten kijker, neemt gedurende
44 dagen in licht toe, doch is in hare grootste
helderheid als ster v. d. zesde grootte moeilijk
met 't bloote oog to zien, waarna zij gedurende
52 dagen in licht afneemt.
't Punt der herfstnachtevening ligt tegenwoordig in dit sterrenbeeld en staat a. d. borst
der maagd nabij d. linker-bovenarm.
Omtrent d. mythologische beteekenis
heerscht onder d. oude schrijvers veel verschil. Sommigen verstaan onder d. Maagd Dice,
d. dochter v. Astrea, door Jupiter op aardo
gezonden om d. menschen rechtvaardigheid
to leeren en daarna onder d. sterren geplaatst,
anderen Ceres, nog anderen Isis (zie Isis) en
wederom anderen Erigone (zie Erigone).
Maagdenburg (Duitsch Magdeburg), d.
hoofdstad v. d. Pruis. prov. Saksen en v. 't
gelijknamige district, tevens een vesting v. d.
eersten rang, heeft met Sudenburg in 't Z.-W.,
Buckau in 't Z.-0 en Neustadt in 't N. 202 325
inw. Neustadt, uit oud en nieuw Neustadt
bestaande, en Buckau, vroeger zelfstandige
steden, werden in 1886 en '87 met Maagdenburg
vereenigd. 't Hoofdgedeelte der stad ligt op
d. linkeroever der Elbe, die hier in drie armen
gesplitst is; op 't eiland tuss. twee der armen
ligt d. citadel en t. 0. v. d. Oude Elbe (een der
drie takken) d. in 1731 door Frederik Wilhelm I
gestichte Friedrichstadt. 't Oude stadsdeel heeft
voor 't grootste deel nauwe straten, hoewel er
toch reeds veel voor d. verbreeding der voorn.
straten is gedaan. d. Breede Weg, die d. stad v.
't N. n. 't Z. doorsnijdt, munt uit door zijn in d.
stijl der later() renaissance gebouwde straten.
In 't nieuwe deel v. Maagdenburg valt vooral d.
Keizerstraat door haar fraaie gebouwen in 't
oog. Van d. pleinen zijn d. belangrijkste: d.
Oude Markt met 't in 1691 gebouwde stadhuis
en 't ruiterstandbeeld -v. Otto I en d. Nieuwe
Markt of 't Domplein. Op 't laatste verheft
zich, op d. zelfde plaats als weleer d. door Otto
d. Groote gebouwde doch door een brand vernielde dom, d. nieuwe kathedraal, in 1207 begonnen en in 1363 voltooid, een der schoonste
kerken v. Duitschland in Goth. stijl, waarin
d. graf-gedenkteekenen v. Otto I, zijn gemalin Editha en v. d. aartsbisschop Ernst, een
meesterwerk v. Peter Vischer; d. noordel.
der beide hoofdtorens is 104 M. hoog, d. spits
v. d. zuidel. werd in 1540 door d. bliksem afgeslagen. Van d. overige Evangelische kerken
noemen we d. Jacobi- on d. Johanneskerk,
waarin Luther in Juli 1524 predikte en waarvoor sedert 1886 een standbeeld ter ()ere v.
dezen Hervormer prijkt. Van d. overige gebouwen verdienen 't centraalstation, d. beurs,
d. nieuwe schouwburg en 't regeeringsgebouw
vermelding. Maagdenburg heeft fraaie wandelplaatsen, als d. FUrstenwall, a. d. Elbe, d. Herrenkrug en d. Friedrich-Wilhelmsgarten. Op
d. plaats v. d. tegenwoordigen Friedrich-Wilhelmsgarten stond vroeger 't „Kloster Bergen",
dat in 968 gesticht, in 1809 opgeheven on in
1813 door d. Franschen verwoest werd. Aan
inrichtingen v. onderwijs bezit d. stad drie
gymnasien, een pro-gymnasium, een reaalgymnasium, een handelschool enz. Voorts
heeft men er ,een ziekenhuis, een zoogen.
RUksweeshuis, een stadstheater on een tuchthuis. Voor d. industrie is Maagdenburg een der
belangrijkste steden v. Noord-Duitschland; 't
heeft ijzergieterijen, suiker-, cichorei-, tabaks-,
sigaren- on spiritusfabrieken, bierbrouwerijen
en brandewijnstokerijen; verder spinnerij on
woven, fabricage v. handschoenen, zeep,
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metaalwaren, harmonica's, piano's, chemicalien, aardewerkwaren enz. Aan d. Elbe zijn
aanzienlijke scheepswerven, in d. omstreken
treft men tuinbouw aan.
Maagdenburg is eon zeer belangrijk knooppunt v. spoorwegen on ook d. scheepvaart
op d. Elbe is hier v. grooten omvang. Als
handelsplaats bestond Maagdenburg, toen Magdaburg geheeten, reeds ten tijde v. Karel d.
Groote (805). Otto I stichtte in 936 't Moritzklooster, waaruit in 968 't aartsbisdom Maagdenburg ontstond. Na d. laatsten Kath. aartsbisschop Albrecht (1513—'45) werd 't bisdom
door Brandenburgsche en Saksische prinsen
bestuurd, tot 't in 1648 als een hertogdom a.
Keur-Brandenburg toegewezen werd. d. Stad
zelf, die reeds tegen 't einde der 15e eeuw
bijna geheel onafhankelijk v. d. bisschoppen
was, trad in 1524 tot d. Hervorming toe en
speelde in d. oorlogen v. 't Smalkaldisch verbond en Maurits v. Saksen een voorname
rol. 10 Mei 1631 werd Maagdenburg na dapperen tegenweer door d. troepen v. Tilly bestormd
en vreeselijk verwoest; in 1806 werd d. vesting door Von Kleist zonder tegenstand a. d.
Franschen overgegeven, die d. stad tot 24 Mei
1814 in bezit hadden. Zie Kawerau, „Magdeburg, ein deutsches Stadtebild" (1886); 0. von
Guericke, „Geschichte der Belagerung, Eroberung and Zerstorung von Magdeburg" (1887).
Maagdenburger Halve Bollen,
genoemd naar d. woonplaats v. d. uitvinder
Otto von Guericke, met welke hij d. drukking
v. d. lucht aantoonde. Zijn eerste openbare
proef daarmee nam hij op d. rijksdag to
Regensburg in 1654. Zijn werktuig bestond
uit 2 halve bollen, v. dik bladkoper vervaardigd. die een middellijn v. 0,67 M. hadden en
in 't midden door een zeer glad geslepen,
breeden rand luchtdicht op elkander pasten.
Aan een der bollen was een buis bevestigd,
welke door middel v. een kraan geopend of
gesloten kon worden. Door middel v. d. luchtpomp (zie Luchtpomp) werd nu 't werktuig
luchtledig gemaakt, waarna 16 sterke paarden
noodig waren om d. halve bollen met een
geduchten knal v. elkander to rukken. Zoo
d. kraan daarentegen geopend was, kon een
mensch hen gemakkelijk v. elkander nemen.
Veronderstelt men, dat d. toestel zuiver luchtledig was, dan oefende d. dampkring op ieder
der halve bollen een druk uit v. ruim 3000 KG.,
welke, gelijkelijk over 8 paarden verdeeld, voor
ieder paard een krachtsuitoefening v. ruim
375 K.G. bedraagt. Daar een paard echter
slechts een kracht v. 87 KG. in horizontale
richting kan uitoefenen, zouden deze paarden
dus d. bollen onmogelijk v. elkander hebben
kunnen rukken, indien men d. toestel volkomen luchtledig had kunnen maken of lang in
dien toestand had kunnen houden.
Maagdenpalm (Vinca), een plantengeslacht, dat tot d. natuurlijke familie der
Apocyneae en in 't stelsel v. Linnaeus tot d.
le orde der 5e klasse (Pentandria Monogynia)
behoort. 't Heeft een vijfdeeligen kelk en een
trompetvormige bloemkroon met vijf-spletigen
zoom. d. Vijf meeldraden zijn op 't midden
v. d. buis der bloemkroon ingeplant en ingesloten (stamina inclusa zijn meeldraden, die
niet boven d. zoom der bloemkroon uitsteken);
d. helmdraden zijn a. d. voet knievormig
gebogen en a. d. top verbreed; d. helmknopjes,
die a. d. top een gebaard vliesje dragen, zijn
boven d. stempel naar elkander gebogen.
d. Vruchtbeginsels zijn ten getale v. twee
aanwezig en bevatten een menigte aanstaande
zaadjes; 't draadyormige stijltje is naar boven.
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verdikt en schijfvormig verbreed; d. stempel
is vighoekig en gefranjed; a. d. voet v. d.
vruchtbeginsels bevinden zich twee stompe
kliertjes, die afwisselend met d. vruchtbeginsels geplaatst zijn. d. Vrucht bestaat uit twee
rolronde, door 't inbuigen der randen halftweehokkige kokervruchtjes; d. zaden zijn
eirond-langwerpig .en bultig; d. kiem is zeer
klein en in 't bovenste gedeelte v. een dik
en vleezig kiemwit gelegen. — 't Zijn kruipende, ranken rnakende, kleine heestertjes of
kruiden, voornamelijk in Middel- en ZuidEuropa voorkomende, met tegenovergestelde
bladeren en alleenstaande, meestal blauwe,
maar ook witte en rooskleurige bloemen. —
Wij vermelden van dit geslacht:
d. Gewonen of kleinen maagdenpalm (Vinca.
minor L.), een bij ons in Apr. en Mei bloeiend, op
beschaduwde plaatsen, onder hakhout enz. in
't wild voorkomend plantje met dunne, rondo,
meerendeels kruipende en wortolslaande stengels, gladde, glanzige, altijd groene, lancetvormige of langwerpige, leerachtige bladeren
en okselstandige, langgesteelde, fraai-blauwe
of witte bloemen. Deze maagd wordt veel
in onze tuinen, gekweekt; behalve vari6teiten
met witte heeft men v. doze plant ook verscheidenheden met min of meer paarse of
purperkleurige bloemen. — d. Bladeren v. d.
kleinen maagdenpalm zijn sterk bitter v.
sinaak en waren vroeger, onder d. naam
Herba Vincae pervincae, als een versterkend
middel in gebruik.
d. Grooten maagdenpalm (Vinca major L.),
eon plant v. Zuid-Europa, die veel op d. voorgaande soort gelijkt, maar grooter afmetingen
heeft; haar bloemen zijn b. v. dubbel zoo
groot. Doze plant en d. Hongaarsche Vinca
herbacea Kit. worden in verschill. verscheidenheden geteeld. Eindelijk nog noemen we d.
Vinca rosea L. (Lochnera rosea Reich.) v. Madagascar, met okselstandige en eindelingsche,
rooskleurige bloemen.
Maagd van Orleans. 't Merkwaardige
meisje, onder dezen naam in d. geschiedenis
v. Frankrijk bekend, heette eigenlijk Jeanne
d'Arc (of misschien juister Dare). Zij word in
1410 te Dornremy (bij Vaucouleurs) in Lotharingen geb. on was een eenvoudig, werkzaam
boerenmeisje, toen zij, omstr. 15 Caren oud,
een goddelijke roeping verklaarde to hebben
om d. Engelschen, die zich destijds v. meer
dan half Frankrijk hadden meester gemaakt,
to helpen verdrijven en d. dauphin (later koning
Karel VII) to kronen. In hoar hooge geestdrift stelde zij zich als 18•jarige maagd in
mansgewaad, 't witte vaandel in d. hand en
een gewijd zwaard uit d. kerk v. Fierbois
op zij, a. 't hoofd v. een leger, dat zij door
haar heldenmoed en geestdrift had bijeenverzameld, en ontzette zij 't door d. Engelschen
belegerde Orleans, dat zij 29 Apr. 1429 binnentrad. Van toen af word zij d. schrik der Engelschen en d. bewondering harer landgenooten;
algemeen beschouwde men haar als een wezen
v. goddelijke zending, waartoe haar fiere houding, haar strenge zeden, haar vurige vaderlandsliefde niet weinig bijdroegen. Zij voerde
d. dauphin n. Rheims, waar zij bij zijne kroning
op 17 Juli 1429 tegenwoordig was. Na dien dag,
d. glansrijksten v. haar leven, bleof zij nog
wel a. 't hoofd des legers, d. troopen tegen
d. Engelschen aanvoerende, maar d. indruk
v. haar bovenaardsche zending verflauwde
allongs. Niettemin bleef zip d. schrik der Engelschen. Gedurende 't beleg v. Compiegne werd
zij bij een uitval door d. Bourgondirs gevangen
genoinen en dozen hadden d. lafhartiglieid,
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haar a. haar doodvijanden, d. Engelschen, uit
to leveren. Op valsehe getuigenissen, waartoe
zelfs eenige omgekochte landgenooten zich
leenden, word zij 30 Mei 1431 als tooveres te
Rouaan levend verbrand. Zij onderging d.
dood met zulk een heldenmoed, dat haar
rechters en beulen diep geroerd worden. Toen
later haar vonnis herzien werd, heeft men
(1455) bij plechtige uitspraaak d. maagd v.
Orleans in eon eervolle nagedachtenis hersteld.
Met dat al strekt 't a. Karel VII tot onuitwischbare schande, dat hij geen enkelen stap
gedaan heeft tot haar bevrijding, daar hij
a. haar zijn kroon en rijk to danken had.
't Karakter, d. geheele persoonlijkheid
dozer jonkvrouw is een v. d. schoonste uit
d. gansche Middeleeuwen. Ver was zij verheven boven d. smaad, haar door Voltaire
aangedaan, die op laaghartige wijze zijn
pen en vernuft heeft bezoedeld met zijn
„Pucelle", waartegenover Schiller haar een
onvergankelijke eerzuil heeft opgericht in een
treurspel, dat, evenals haar standbeeld op d.
markt to Rouaan en een gedenkteeken to
harer eer op een brug to Orleans, haar room.
voor 't nageslacht bewaart. Onder d. levensbeschrijvingen v. dit meisje verdient bovenal
vermelding die v. Bartholemy de Beauregard
(1847, 2 dln). Quicherat heeft haar proces en
eerherstelling bohandeld in 't work „Proces
de la condemnation etc." (Parijs 1842, 2 dln).
Zie verder Blaze de Bury, „Jeanne d'Arc"
(1889), Mahrenholtz, „Jeanne d'Arc in Geschichte, Legende and Dichtung" (1890), en
Rieks, „Die Jungfrau von Orleans" (1891).
Maagpijn. d. Maagpijn of zoogenaamde
maagkramp (Cardialgia, gastralgia) is een
periodiek terugkeerend pijnlijk gevoel in d.
maagstreek, dat knagend, borend, snoerend
of gloeiend is en dikwijls vergezeld wordt
door pijnen in d. rugwervels, hik, waiging of
braking, hartklopping, koude ledematen, onmacht en andere zenuwverschijnselen. Na
eenigen tijd geduurd to hebben neemt d. pijn
af onder oprisping, loozing v. winden en
braken; ook verdwijnt zij niet zelden, als
men met d. hand diep in d. hartkuil drukt
(een onderscheidingsteeken v. ontstekingsziekten der maag, welko integendeel door
drukking toenemen), of door prikkelende
spijzen of dranken.
d. Maagpijn wordt tot d. neuralgien of
zenuwpijnen gerekend, hoewel zij evenmin
als doze altijd (wellicht nimmer) v. zuiver
zenuwachtigen aard zal zijn. d. Oorzaken toch
zijn meestal altijd organisch, sluipende ontstekingen, bloedophoopingen, maagzweren of
litteekens daarvan, vreemde lichamen in d.
maag, misbruik v. geneesmiddelen, kanker v.
d. portier der maag enz. Sums ook zijn ziekten der lever, galwegen, alvleeschklier en
andere in d. nabijheid der maag liggende
organen d. eigenlijke oorzaak der maagkramp.
Alleen in die gevallen, waarin d. maagkramp
een afstraling is v. andere zenuwkringen in
meer verwijderde lichaamsdeelen, die geprikkeld worden door ziekten of vreemde of natuurlijke vormsels, daarin zetelende (bijv. zwangerschap, ziekten v. d. baarmoeder, nier- of
blaassteenen), in die gevallen alleen zou
men d. maagpijn als zuiver nervous kunnen
beschouwen. Bij zenuwachtige vrouwen, bij
bleekzuchtige rneisjes, hysterische lijderessen
is maagpijn goon vreemd verschijnsel, vooral
wanneer met doze ongesteldheden een zittende leefwijze, verdriet, zorgen, 't gebruik
v. grove spijzen enz. gepaard gaan.
d. Duur der maagpijn is onbegrensd. Ideestal
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toudt zij na eenige weken of maanden langzamerhand op, om na korter of langer ttjd
weer te keeren; zoo kan zij jaren lang voortduren en hierdoor of wel door d. eigenlijke
soms verborgen oorzaak der kwaal lijdt d.
voeding dikwijls aanmerkelijk; d. dood echter
(door d. voortdurende pijnen, 't herhaald braken, toenemende zwakte of plotselinge inzinking der krachten) is zelden een gevolg v.
maagpijn.
d. Behandeling hangt of v. d. oorzaken en
moet a. d. geneesheer worden overgelaten.
Als eerste hulp kan men gedurende d. aanval,
indien die hevig is, gebruik maken v. warme
omelagen op d. rnaagstreek, wrijvingen met
azijn, met flanel of alleen met d. hand, scherpe
voutbaden met potasch of mosterd en dergelijke middelen meer. Inwendig zijn dikwijls
xruttig: 't drinken v. eenige kopjes warm
water of warrne melk, aftreksels v. lindenbloesem, v. karnillen, v. pepermuntkruid, v.
valeriaan, 't gebruik v. eenige bittere arnanidelen, v. sodawater, bruispoeder enz.
't Dieet moot verzachtend doch niet to
schraal zijn; zachte vleeschspijzen worden
meestal beter verdragen dan plantenkost;
't gebruik v. verkoelende spijzen, winderige,
.scherpe of grove kost moet vermeden worden.
Eon' weinig wijn of bier is meestal nuttig,
koffie, thee enz. zijn doorgaans schadelijk.
Voor behoorlijken stoelgang en kalrnte des
gemoeds moet steeds gezorgd worden, beweging in d. vrije lucht en opbeuring zijn alleszins nuttig.
Maagpomp (Een) is een heelkundig instrument, dat gebruikt wordt om d. maag v. haar
vloeibaren inhoud te ontlasten en uit een
buis v. gevulcaniseerde kaoetsjoek bestaat,
.die door d. slokdarm in d. maag gebracht
wordt en door welke men een hoeveelheid
lauw water in d. maag giet. Daarna wordt
a. deze buis een tweede buis bevestigd,
waarna men d. toestel als een hevel laat
werken, die 't water en alle verdere vloeistoffen uit d. maag doet stroomen.
Maaijens-eiland. Zie Jan Mayen.
Maaldrink (DANIEL MARTINUS), een Nederl.
letterkundige, geb. in 1851 en overl. in Aug.
1891, studeerde te Leiden in d. godgeleerdheid en was gedurende eenige jaren predikant,
laatst te Haastrecht, waar hij door een borst-en keelkwaal genoodzaakt werd die betrekking
veer te leggen. Zoo werd hij reeds op 31-jarigen
leeftijd emeritus en vestigde hij zich daarna
-eerst te Wilp, vervolgens te Twello (onder
Voorst) waar hij met veal vrucht en goed gevolg d. letteren beoefende. Voor 't tooneel
schreef hij „Herodes" (1885), „Jan Masseur"
(1887), „d. Terugkomst v. d. koloniaal" (1890) en
„Cleopatra" (1891), welk laatste stuk tot veel
twistgeschrijf aanleiding gaf, vooral over d.
vraag, in hoever 't een al of niet gewaagd toonoel bevatte. Geinspireerd door d. studie v. Shakespeare, deed MAALDPINK d. personen in zijn
tooneelstukken beurtelings spreken in proza
en in poezie. Van zijn novellen zijn d.meeste
btjeenverzameld in d. bundels „Uit d. Graafschap" (1887) en „Kwik me dit, kwik me dat"
41339). Zijn levensbericht werd gegeven door
H. Wolfg. v. d. Mey in 't Jaarb. der Maatsch.
-v. Nederl. letterk., 1892.
Maalstroom, een merkwaardige dwarrel.
stroom of dwarrelkolk, ook Moskoe-stroom gebeaten, a. d. kust v. Noorwegen, op ongeveer
€8', N.-B. Een reeks v. kleine eilanden, d.
Lofodden, loopt hier v. d. kust in west-zuidwesteljjke richting naar d. zee en vormt een
boort v. landtong, die echter door een menigte
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kleine kanalen doorsneden is. Aan d. uiterste
punt dezer landtong liggen twee eilanden,.
Vara en ROst, die v. d. overige Lofodden
door een breeder kanaal gescheiden zijn. In
't midden daarvan staat d. klip Moskoe. d.
Zeeboezem tuss. d. Lofodden en 't vasteland
wordt West-FiOrden genoemd.
d. Maalstroom ontstaat door d. strijd der
aid. plaats hebbende strooming v. d. zee met
d. ebbe en vloed. In 't vermeldo kanaal
beweegt zich nl. 't zeewater met een ongemeene hevigheid, ongeveer zes uur v. N. naar
Z. en even lang v. Z. naar N., maar altijd in
tegenstrijdige richting met eb en vloed. Alleen
bij 't kenteren ttjdens d. hoogsten vloed en
d. laagste ebbe heeft een stilstand v. ongeveer
10 tot 15 minuten plaats. Hierbij is merkwaardig, dat d. stroom niet, gelijk andere
zeestroomen, in dezelfde richting voor- en
achterwaarts loopt, maar daarbtj eenigermate
een haiven kring beschrijft. Wanneer nl. d.
zee in halven vloed is en noordwaarts trekt,
gaat d. stroom naar 't zuiden; naarmate echter d. vloed aanwakkert, keert hij allengs
naar 't Z.-W., vervolgens naar 't W., daarna
naar 't N.-W. en eindelijk naar 't N. Tijdens
d. halve ebbe keert d. vloed langs dezelfde
richting naar 't Z. terug en bltjft hij die richting
behouden, tot men in zee opnieuw haiven
vloed heeft.
Op d. volgende wijze heeft men deze wonderlijke beweging v. d. maalstroom trachten te
verklaren. Wanneer d. vloed v. 't Z. naar
't N. doorkomt, deelt hij zich a. d. punt der
Lofodden in twee takken. d. Eene (westelijke)
zet zijn loop ongehinderd voort; d. andere
(oostelijke) wordt echter t. 0. en N. door
't land, t. W. door d. eilanden opgehouden,
waardoor 't water aanmerkelijk moet worden
opgezet. Door d. small e engten tuss. d. eilanden
kan dit niet ontwijken; 't moet zich derhalve
daarheen wenden, waar d. minste hoogte is,
to weten bij d. klip Moskoe, en, vermits stroom
en vloed hier tegen elk. inloopen, ontstaat
daaruit een hevige dwarreling. Zoolang d.
vloed nog zwak is, verhindert hij niet, dat d.
strooming recht zuidwaarts loopt, maar naar
gelang hij sterker doorkomt, dwingt hij haar
naar die zijde te waken, waar geen land
tegenstand biedt en 't water 't laagst is, nl.
naar 't \V. Hierdoor is 't gemakkelijk to verklaren, hoe d. strooming ten laatste naar
't N. geleid wordt en bij 't teruggaan v. d.
vloed allengs wederom naar 't Z. moet keeren.
d. Gevaren, waaraan d. schepen hierdoor
blootgesteld zijn, zijn vroeger zeer overdreven.
Men verhaalde, dat groote schepen, zelfs walvisschen d. maalstroom niet zonder gevaar
konden naderen. Dit is onwaar. Integendeel
'wordt hier een aanzienlijke vischvangst gedreven.
Maan heet in 't algemeen elke bijplaneet,
die zich om een hoofdplaneet beweegt en deze
als wachter of satelliet op haren omloop om
d. zon vergezelt. In 't bijzonder echter noemen
wij aldus d. wachter onzer aarde, 't hemellichaam, dat door d. sterrenkundigen met 't
teeken c wordt aangeduid en ons v. allen
verreweg 't naaste is en welks verschillende
schijngestalten, Nieuwe Maan, Eerste Kwartier, Voile Maan en Laatste Kwartier, a.
iedoreen bekend zijn. d. Maan komt in 't oosten op, bereikt in d. nieridiaan haar hoogsten
stand en gaat in 't westen onder, welke beweging een gevolg is v. d. draaiing der aarde
om haar as. Ten opzichte v. d. sterren heeft
zij echter a. d. heniel een beweging v. west
naar oost. d. Oorzaak der schijagestalten v.
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maan is gelegen in d. omloop der maan
om d. aarde en haren dientengevolge veranderenden stand ten aanzien v. d. zon. Wanneer namelijk d. maan tuss. d. zon en d. aarde
staat, keert zij, een donkere bol zijnde, die
alleen v. d. zon en ook eenigszins v. d. aarde
haar licht ontvangt, a. d. laatste hare donkere zijde toe en is zij dus onzichtbaar. Doch,
wanneer zij zich in haar loopbaan om d. aarde
voortbeweegt, verandert haar stand t. opz. v. d.
aarde en d. zon en wordt 'tnaar ons toegekeerde
gedeelte v. haar oppervlakte door d. zon verlicht, totdat dit, wanneer zij ongeveer 1/4 v.
haar loopbaan heeft afgelegd, juist d. helft
v. 't voor ons zichtbare gedeelte der maan
bedraagt en Eerste Kwartier heet. Hoeft d.
maan d. helft v. haar baan afgelegd, dan wordt
't naar d. aarde toegekeerde gedeelte geheel
door d. zon beschenen en heet 't Voile Maan.
In d. andere helft v. haar loopbaan wordt
't verlichte en voor ons zichtbare gedeelte
der maanschijf v. lieverlede kleiner, totdat
't, wanneer d. maan ongeveer 3/4 v. haar baan
heeft afgelegd, weer d. helft bedraagt.Daarna
wordt d. sikkel, die verlicht is, hoe langer
hoe smaller, totdat d. maan in haar stand
tuss. aarde en zon (Nieuwe Maan) d. omloop
opnieuw begint. Deze loopbaan heeft een
elliptischen worm en d. aarde is geplaatst in
een der brandpunten. d. Grootste afstand v.
d. maan tot d. aarde, in 't apogeum, bedraagt
54 644 geogr. mijlen, d. kleinste, in 't perigeum,
48 961 mijlen en d. gemiddelde 51 803 mijlen;
d. excentriciteit v. d. baan der maan bedraagt
0,05 490 807, uitgedrukt in deelen v. d. halve
groote as der ellips. Het vlak v. d. baan der
maan helt op dat der ecliptica met een hook
v. gemiddeld 5° 8 48". Om in die loopbaan
een omwenteling to ,beschrijven met betrekking tot een vast punt a. d. hemel, bijv. 't
nachteveningspunt, besteedt d. maan 27 d.
7 u. 43 m. 5 s.: men noemt dozen tijd haren tropischen omloopstijd; d. siderische, d. i. met
betrekking tot d. vaste sterren, is 6,5 s. langer.
d. Loopbaan der maan zelve ondergaat echter
a. d. hemel een verplaatsing, ten gevolge
waarvan d. lijn der apsiden (zie Apsiden) in
3232,57 dag een omwenteling maakt, terwijl
d. knoopenlijn (zie Knoopen) zulks in 18 j.
218 d. 21 u. 22 m. 46 s. doet. 't Eerste veroorzaakt,
dat d. maan 27 d. 13 u. 18 rn. 37 s. behoeft om v.
't eene perigeum tot 't andere to komen, 'tgeen
men haar anomalistischen omloopstijd noemt.
Uit d. verplaatsing der knooplijn daarentegen
ontstaat d. zoogenoemde drakenmaand, d. i.
't tijdsverloop tuss. twee opeenvolgonde doorgangen der maan door d. dalenden of klimmenden knoop, durende 27 d. 5 u. 5 m. 36 s. Al
deze getallen zijn gemiddeld, omdat d. working der zon, die der planeten en die der
aarde in d. beweging der maan in hare baan
een menigte storingen teweegbrengen, op
welke zelfs d. afgeplatte gedaante der aarde
niet zonder invloed is. Een dor merkwaardigste v. die storingen is d. volgende. d. Oude
waarnemingen namelijk v. eclipsen hebben a.
't licht gebracht, dat d. omloopstijd der maan
sedert eeuwen een langzame, maar eenparige
verrnindering heeft ondergaan en zij bijgevolg
steeds nader bij d. aarde komt. Dat verschijnsel was sedert lang bekend, doch d. wetenschap wrist niet, hoe 't met d. onveranderlijkheld der wetten v. Keppler (zie Keppler, Wetten
van) to vereenigen, totdat Lagrange aantoonde,
dat deze verandering ook afwisselend is,
of hangende v. d. excentriciteit der aardbaan,
welker periode 48 300 jaren beloopt en die
nog gedurende 35 000 jaren zal blijven afnemen.
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Doze storing heeft ook invloed op d.
plaatsing der apsiden- en knooplijnen, welkeeerste er in een eeuw 32,16 s., gelijk d. laatste7,88 s. door vertraagd wordt. Over d. invloed,
v. d. ligging der maanbaan op d. eclipsen zie
men 't art. Actipsen. Van d. maan uit gezien,
zal d. aarde ook schijngestalten vertoonen.
d. Maan wordt namelijk, behalve direct door
d. zon, ook verlicht door 't licht, dat door d.
aarde wordt teruggekaatst. Daaroni kan men
op d. maan spreken v. voile aarde (invallende
met nieuwe maan bij ons), nieuwe aarde (voile
maan bij ons). enz. Even voor en na nieuwe
maan nemen wij behalve 't kleine verlichte
sikkeltje d. geheele begrenzing der maanschijf"
waar. d. Maan wordt dan namelijk zichtbaar
door teruggekaatst aardlicht, dat opnieuw
door d. maan naar d. aarde gekaatst wordt.
Dit licht noemt men aardschfjn of aschgrauw
licht der maan. d. Volle maan schijnt voor
eon plaats op onze breedte 's winters ruim,
16 uur en 's zomers nog niet 8 uur.
Wij beschouwden tot dusver d. maan als
zich bewegende rondom een stilstaande aarde.
Maar, terwijl d. eerste haar loop volbrengt,
doet 't d. laatste om d. zon. d. Ware baan
der maan is derhalve een hoogst ingewikkelde
slingerlijn, die zich a. weerszijden v. d. ecliptica krult. 't Onmiddellijke gevolg daarKan
is, dat d. maan gedurende haar omwenteling
om d. aarde omtrent over 27 /366 v. d. baan der
laatste is meegevoerd geworden en dus nog
eenig gedeelte v. haar nieuwen loop moet
afleggen, eer zij opnieuw tuss. d. zon en d..
aarde staat. Vandaar, dat tuss. d. eene Voile
of Nieuwe Maan en d. andere 29 d. 12 u. 44 m.
2,9 s. verloopen; dit noemt men in 't dagelijksch
leven een maneschijn, in d. sterrenkunde
synodischen omloopstijd der maan.
d. Maan keert altijd 'tzelfde deel v. haar
oppervlakte naar ons toe, behoudens d. kleine
veranderingen, welke men libratien noemt.
Zie Libratien. Die oppervlakte is zeer ongelijk
en eon bijna onafgebrokene afwisseling v.
hoogten en laagten, rillen en groeven. In
't algemeen is editor d. maan eon kogelvormig
lichaam, dat een middellijn heeft v. 468 miji
of 0,27296 v. d. middellijn der aarde, een
oppervlakte v. 679 000 vk. mijlen en een inhoud
v. 52 114 800 kubieke mijlen of 0,0204 v. dien
der aarde. Haar massa is 0,0125 v. die der
aarde, zoodat d. dichtheid 0,615 v. die der
laatste is. d. Zwaartekracht is 1,6 v. die der
aarde, zoodat dezelfde kracht, die noodig is
om op d. aarde een gewicht v. 16 KG. op to
heffen, toereikende zou zijn om 't op d. maan
een v. 100 KG. to doen. Een lichaam valt er
ongeveer 0,82 M. in d. eerste seconde. d. Schijnbare grootte, onder -welke wij d. maanschijf
zien, wisselt at naarmate v. haren afstand;
d. grootste schijnbare middellijn der maan is
33' 31",2, d. kleinste 29' 22", d. gemiddelde
31 , 26".
Ofschoon d. maan ons v. alle hemellicharnen
't naaste bij is, wordt echter d. kennis v. haar
natuurlijke gesteldheid door onderscheidene ,
beltsnmoijk.Vrestbzdman

of in 't geheel goon dampkring of althans
slechts een zoo uiterst ijlen, dat hij ten opzichte v. dien der aarde als in 't geheel niet
bestaande kan gerekend worden. Had d. maan
een dampkring, dan moest somtijds in dien
dampkring ook condensatie v. dampen, wolkvorming, intreden, die dan een deel v. 't oppervlak der maan of gedeeltelijk of geheel a. ons
gezicht onttrekken moest. Dit verschijnsel,

dat bij d. planeet Mars veelvuldig voorkomt,
is bij d. maan nog nooit waargenomen. Bij
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een gedeeltelijke zonsverduistering neemt men
geen geleidelijken, maar een plotselingen overgang v. d. donkere maanschijf tot d. heldere
zonneschijf waar en btj een sterbedekking
door d. maan verdwijnt 't sterrenlicht ook
plotseling. Doze beide feiten pleiten ook tegon
't bestaan v. een gewonen dampkring. Was
er water op d. maan, dan zou dit gedurende
d. langen dag v. veertien aardomwentelingen
voor een deel moeten verdampen on zich bij
't aanbreken v. d. maannacht in d. vorm v.
mist of v. wolken weer moeten afzetten. Die
mist is eater nooit waargenomen. Zie BERNSTEIN „Boven lucht en wolken". Elke vergebiking . met voorwerpen op aarde valt dus
voor die op d. maan geheel weg. Ten tweede
vorme men zich geen overdrevene begrippen
v. 'tgeen d. vergrooting v. een kijker kan
zichtbaar maken. d. Vergrooting vergroot
tevens d. gebreken der lichtglazen en 't is
een wet, dat d. helderheid afneemt, als d.
vergrooting een bepaald bedrag overschrijdt,
zoodat immer alleen voorwerpen v. bijzondere
grootte of voorwerpen, die zich zeer .sterk v.
't omliggende der oppervlakte onderscheiden.
kunnen zichtbaar zijn. En ten derde kan men,
v. d. aarde gezien, zijn bespieden v. d. maan
slechts over een zeer klein gedeelte v. haar
oppervlakte uitstrekken en wel over dat deel,
dat zeer nabij 't schijnbare middelpunt der
maanschijf ligt. Bij 't overige belet d. kromming der oppervlakte v. een lichaam, zooveel
kleiner dan d. aarde, alle nauwkeurige waarneming en, daar nu d. maan ons met zeer
geringe verandering altijd 'tzelfde gedeelte v.
hare oppervlakte toekeert, kunnen wij slechts
weinig v. haar geheele oppervlakte to weten
komen.
Reeds voor 't bloote oog vertoont d. maan
talrijke lichte on donkere vlekken, uit welke
d. verbeelding v. oudsher een menschelijk gelaat heeft gevormd; doch door d. kijker ziet
men op d. maan een groote afwisseling v.
kleuren en tinten, v. hoogten on diepten. d.
Donkere gedeelten der maanoppervlakte
noemde men oudtijds zeeen on wel: Oceanus
procellarum (stormzee), Mare imbrium (regenzee), Mare nubium (wolkenzee), Mare humorum
(vochtigheidzee), Lacus mortis (doodzee), Mare
serenitatis (helderheidzee), Mare tranquillum
(stills zee), Mare crisium (gevaarltjke zee), Mare
foecunditatis (vruchtbaarheidzee) en Mare nectaris (nectarzee). Doch, hoewel men niet weet,
waardoor 't verschil tuss. d. helder weerkaatsende of lichte en d. lichtopslorpende of donkere plaatsen op d. maan ontstaat, — dit is
zeker, dat d. laatstgenoemde geen „zeeOn"
kunnen zijn; vooreerst, omdat er geen water
op d. maan aanwezig kan zijn, on ten tweede,
omdat bij nauwkeurige waarneming blijkt,
dat die donkero oppervlakte evenzeer met
hoogten en laagten is opgevuld als d. lichte.
Om d. oppervlakte der maan zoo nauwkeurig mogelijk to leeren kennen, is 't noodzakelijk ieder waargenomen gedeelte to beschouwen met 'tzelfde werktuig bij verschill.
standen der zon. Daar d. hoogten on diepten
alleen a. d. schaduwen on 't opvangen of
missen v. licht kunnen onderscheiden worden,
neemt men tot 't waarnemen v. doze bij voorkeur die tijdstippen to baat, op welke d. zon
er zeer laag staat en dus d. schaduwen 't
langst zijn. Zulks nu is 't geval, wanneer
't voorwerp zich nabij d. grenslijn der verlichting bevindt. Richt men d. kijker naar
't nog donkere of hoogstens door d. weerschijn
v. d. aarde grauwachtig geteekende gedeelte
der maan, dan ontwaart men nabij d. lichtt
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grens in 't dmikere gedeelte eenige lichtstippen. Zijn deze later in 't verlichte gedeelte zelf gekomen, dan ontdekt men naai 't nog donkere gedeelte howl, zwarte vlekken,
die in een punt eindigen. Die vlekken zijn
eerst lang, maar worden daarna al korter en
korter, totdat zij, bij hoogen stand der zon,
voor dat gedeelte der maan geheel verdwijnen.
Wanneer d. zon voor dat punt begint to
dalen, komt d. vlek a. d. andere zijde to voorschijn en wordt zij hoe langer hoe grooter,
totdat zij zich, eerst a. d. punt, met 't omliggende donkere vereenigt en eindelijk een
lichtstip in 't donkere gedeelte der maanschijf zichtbaar blijft, die na eenigen tijd geheel verdwijnt. Klaarblijkelijk zijn dus die
lichtstippen d. toppen der bergen, reeds of
nog door d. zon beschenen, terwijl 't oniliggende dal v. 't zonnelicht beroofd is; d. to
voorschijn komende vlekken zijn d. schaduwen dier bergen. d. Schijnbare length dier
schaduwen kan men door meting bepalen en
men kan er d. ware lengte uit afleiden. En, daar
men Liu door berekening d. zonshoogte voor
ieder punt der maan-oppervlakte voor een
gegeven tijdstip kan bepalen en daarmee d.
verhouding tuss. d. lengte der schaduw en
d. hoogte v. 't voorwerp, ziet men gemakkelijk in, hoe d. hoogte der bergen op d. maan
bepaald wordt. Daaruit is gebleken, dat on
dit hemellichaam, hoewel veal kleiner dan d.
aarde, bergen zijn, die d. hoogste der aarde
ver overtreffen. 't Is echter niet alleen d.
hoogte, die d. maanbergen merkwaardig
maakt, maar ook hun vorm, die bij d. meeste
die is v. een ring, welke een min of meer
diep dal insluit, in welks midden zich niet
zelden een andere, een centraalberg, verheft.
Die ringvorm is zoo algemeen op d. maan,
dat men gedrongen wordt our dien to houden
voor in 't nauwste verband to staan tot 't
geheele wezen v. 't lichaam der maan. d.
Onderscheidene wijzigingen v. dien vorm worden onderscheiden in walvlakten, ringgebergten, kraters en diepten.
d. Walvlakten zijn uitgestrekte vlakten,
omgeven door een soms regelmatigen, soms
onregelmatigen dijk of wal, uit hoogere of
lagere bergen bestaande. Niet zelden is doze
wal afgebroken; dikwijls wijkt hij v. d. cirkelgedaante of on hij bestaat soms uit afzonderlijke ringbergen. Ook d. ingeslotene walvlakte
is doorgaans niet regelmatig. Slechts enkele
zijn min of moor effen; maar d. meeste hebben hoogten en diepten v. verschill. en onregelmatige vormen, zelfs bergen of aaneenschakelingen v. bergen. Deze walvlakten zijn
zeer uitgestrekt, er zijn er, die eon doorsnede hebben v. 80 geogr. mijlen, andere
slechts v. 10.
Van d. ringgebergten zijn sommige doorloopend, andere afgebroken. Nu en dan schijnt
't, dat d. ringberg verwoest 1s geworden door
't ontstaan v. een kleineren. Daze ringgebergten hebben soms 10, soms slechts 2 mijlen in
doorsnede. Een zeer groot ringgebergte is d.
Tycho. Dit ringgebergte is doorloopend langwerpig v. vorm, doch met zeer ongelijko
randen; in 't midden verheft zich een berg,
welks hoogte afgeleid kan worden uit d.
lange schaduw, die hij achter zich werpt. d.
Tycho heeft dat merkwaardige, dat d. eene
zijde zeer diep, d. andere zeer hoog is.
Kraters, alleen door kleineren vorm v. d.
ringgebergten onderscheiden, vormen dikwijls
reeksen on zijn op d. maan bij duizenden
aanwezig.
Diepten noemt men die uithollingen der
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maanoppervlakte, bij welke geen omringende
wal wordt bemerkt. d. Voorn. ringgebergten
en kraters heeten: Tycho, Gassendi, Ptoleineus, Copernicus, Archimedes, Plato, Aristoteles, Eudoxus, Triesnecker en Theophilus.
Men vindt ook op d. maan bergketenen,
doch geheel anders gevormd dan die op d.
aarde; gene zijn veel steiler, hebben minder
samenhang en loopen nergens in takken uit.
Ook ziet men op d. maan voorwerpen, die
zich eenigszips met onze hooglanden laten
vergelijken, bergvlakten mot ontelbare hoogten en laagten, doorgaans begrensd door een
hoogen bergrug, uit steile bergen bestaande,
dik wills ter hoogte v. 6000 M. d. Schaduwen
der bergen vertoonen zich bij zeer lagen stand
der zon met groote duidelijkheid op 't aangrenzende bergland. Dat trouwens 't midden
v. d. naar ons gekeerde zUde der maan met
vele hooge bergketenen en ongelijkheden der
oppervl. bezet is, ziet men reeds met 't bloote
oog a. d. ongelijke, zaagsgewijs ingetande
atscheiding v. licht en donker in d. kwartierstanden der maan; indien toch daar d. oppervl.
effen ware, zou die afscheidingslijn recht
moeten wezen.
Ook vindt men op d. maan, veel meer dan
op d. aarde, bergen, die geheel op zich zelf
staan. Ook deze zijn, gelijk in 't aigemeen
bijna alle verhevenheden op d. maan-oppervl.,
zeer steil. Hier en daar staan zij eenigermate
in een kring en zij omsluiten dan weer allerlei
onregelmatige oneffenheden. Zelfs is er genoogzaam geen onkele vlakte v. eenige uitgebreidheid op d. maan, die zich effen vertoont. d.
Meest effene, of eigenlijk d. minst met groote
hoogten en diepten bezette streken zijn die,
welke zich voor 't ongewapende oog als grauwe
vlekken vertoonen. Maar ook deze zijn nog
doorsneden met tallooze kleine oneffenheden,
die slechts bij een zeer lagen stand der zon
kenbaar worden, vooral rillen of aderen, die
meestal tamelijk regelmatig zijn en niet zelden evenwijdig met d. hooge bergketenen
voortloopen. Zij vormen als 't ware zeer lange
en breede dijken. Omgekeerd bemerkt men
ook een menigte diepe groeven of voren, die
In een rechte lijn of met een geringe kromming
door vlakten, bergen en dalen heenloopen.
Doze groeven laten zich 't best vergelijken
met d. sporen v. rijtuigen in zandwegen, maar
-zijn gewoonlijk eenige honderden M. breed. Zij
vertoonen zich bij voile maan als fijne lichtstrepen en, als zij schuin door d. zon beschenen
worden, zoodat 't zonlicht niet op haar uit!tolling valt, als donkere strepen. Doze voorwerpen zijn slechts voor sterke kijkers zichti,aar. Nog zonderlinger is een ander° soort
v. strepen, die zich alleen door haar helder
licht bij voile maan doen onderscheiden, maar
noch hoogten noch diepten zijn. Zij hebben
soms een breedte v. 4 mijlen en vormen
meestal samenhangende stelsels, in menigte
groote ringgebergten als uitstralende. Zij
loopen over bergen, dalen en vlakten been,
zonder v. richting, gedaante of kleur to ver,tnderen, en maken door haar helder licht bij
voile mean alles, waarover aij heenloopen,
onzichtbaar. Zij bestaan, door d. sterkste kijkors
gezien, uit ontelbare fijne strepen, die als
't ware door en over elk. heenloopen. Of al
die schakeeringen standvastig zijn, dan of er
v. tijd tot tijd veranderingen in plaats hebben, is
hoogst moeilijk to bepalen. Vooreerst is d.
maan nog betrekkelijk to kort met d. voortreffelijke kijkers v. omen tijd gadegeslagen, om
daaromtrent een bepaaide uitspraak to doen;
en ten tweed() vertoonen zich d. voorwerpen
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op d. maan zelden, ook bij gelijken stand der
zon, op dezelfde wijze. Eerst langdurige en
zorgvuldige waarnemingen en teekeningen
zullen daaromtrent kunnen beslissen.
d. Invloed der maan op d. aarde is 't meest
merkbaar in eb en vloed der zee (zie WatergeWen). Doch, ofschoon d. lucht zooveel Uler
dan 't water en dus nog veel meer door 't aantrekkend vermogen der maan zou schijnen to
moeten worden beheerscht, is d. invloed der
maan op d. bewegingen in d. lucht, d. winden,
aismede haar drukking, door d. barometer
aangewezen, niet zoo zuiver to onderkennen.
Dat in tegenspraak met 't algemeen gevoelen
d. stand der maan op 't weer slechts een
uiterst geringen of geen invloed heeft, blijkt
uit waarnemingen,, eon reeks v. jaren door
Flauguergues to Nimes, Arago to Parijs on
SchUbler to Tubingen gedaan. Doch grooter
is klaarblUkelijk die invloed op 't organische
gedeelte der aardsche voorwerpen en, er moge
veel o verdre yens zijn in d. vermeenden invloed
v. d. maan op 't groeien, bloeien en vruchtzetten der planten, dat die invloed belangrijk
is, wordt door d. ondervinding krachtig bevestigd.
d. Meeste oude monographieen over d. maan
zijn bij d. tegenwoordigen stand der wetenschap gansch onbruikbaar, met name die v.
MELLAN (1636), Havel, „Selenographia" (Dantzig,
1047), on Mayer, „Theoria lunge" (Londen 1767),
en zelfs d. indertijd zeer toegejuichte „Selenotopographische Fragmente" v. Sch rotor
(Gottingen 1791, 2 din), wiens verbeelding niet
altijd buiten invloed bleef op zijn af beeldingen, zijn thans niet meer voldoende. Uitmuntend is Madler's en Beer's „Allgemeine vergleichende Selenographie" (Berlijn 1837,2 din),
met eon voortreffelijken atlas (Berlijn 1834).
Beer en Madler bepaalden ook d. hoogte v.
1095 maantoppen. Later verscheen 't voortreffelijke werk v. NASMYTH en CARPENTER,
The Moon, considered as a planet, a world
and a satellite" (London, 1874, nieuwe dr.1885).
Maancirkel, Zie Guldengetal,

Maand. d. Alleroppervlakkigste waarneming v. d. stand der maan doet zien, dat
zij na bijna 30 dagen wederom dezelfde schijngestalte heeft, en vandaar dan ook, dat dit
tijdperk v. d. oudste tijden at en bij d. meeste
volken als onderverdeeling v. 't jaar is aangenomon. Zie bijv. 't oude gedenkstuk Gen.
VII, waar 't jaar bestaat uit 12 maanden, elk
v. 30 dagen. Doze verdeeling v. 't jaar ging
uit 't Oosten n. d. Grieken on Romeinen over
en is nog in aigemeen gebruik. Daar 't aantal
dagen v. 't jaar niet door 12 deelbaar is, bevat
iedere maand ten strengste genomen 30 d.
10 u. 29 m. 4 5.; doch ten einde met d. voile
dagen bij d. jaar- en maandvordeeling uit to
komen, worden d. 365 dagen des jaars aldus
over d. maanden vordeeld, dat d. 10, 3e, 5e,
7e, Se, 10e en 12e maand v. 't jaar elk 31 dagen
hebben en d. overige 30, behalve alleen d.
2e, die 28, of in schrikkeljaren 29 dagen heeft.
(Zie voorts Naar.)
d. Namen, gewoonlijk a. d. maanden gegeven, Jan. enz., zijn v. Romeinschen oorsprong.
Jan., omdat deze maand door Numa Pompilius
a. Janus gewijd was; Febr. naar d. februli of
reinigingsoffers ter verzoening der schuld v.
levenden en dooden, die in deze maand plaats
hadden; Mrt. naar d. krijgsgod Mars, a. wien
zij door Romulus was gewijd; Apr., volgens
sommigen naar 't ()pollen (aperire) v. d. grond,
volgens anderen naar d. in die maand bij d.
Romeinen plaats hebbende feesten ter eere
v. Venus (Aphrodite); Mei (Majus) naar d.
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feesten ter herinnering v. d. voorvaderen
(Majores), volgens anderen naar die ter eere
v. Maja, d. moeder v. Mercurius; Juni, naar
d. godin Juno, of misschien ook naar d.jongelingschap (Juniores) in d. Romeinsche keurbenden; Juli naar Julius Caesar, die bij zijn
verbetering v. d. kalender haar dezen naam
gaf; Aug. naar keizer Augustus. Daar 't jaar
oorspronkelijk bij d. Romeinen met 1 Mrt
begon (zie Jaar), was d. op Aug. volgende
maand d. zevende (September), d. dan volgende
achtste (October) enz., waarna d. vier
laatste maanden des jaars haren naam ook
na d. verplaatsing v. d. aanvang des jaars
hebben behouden.
d. Namen Louwmaand enz. zijn weinig in
gebruik. Hun beteekenis eischt slechts ten
aanzien v. d. twee eerste maanden des jaars
opheldering, die echter slechts bij gissing te
geven• is, indien men nl. Louwmaand houdt
voor afgeleid uit 't Engelsche Law, wet of
regeering, naar vermeende verandering v.
doze met 't begin des jaars; Sprokkelmaand
is ontleend a. het sprokkelen, oplezen v.
dood en afgevallen hout in d. bosschen. Doch
wij achten die afleidingen hoogst onzeker.
Over d. sterrenkundige beteekenis v. 't
woord maand als tijdperk v. d. maans-omloop
zie 't art. Mann.
Maaneclips, Zie Eclips.
Maanen (CORNELIS FELIX VAN), geb. te
's-Gravenhage 9 Sept. 1769, werd tot doctor
in d. rechten bevorderd in 1793, bleef als
advocaat werkzaam tot in 't begin v. 1795
en werd toen tot secretaris benoemd v. 't
voorloopig stedelijk bestuur, dat ontstaan
was ten gevolge der revolutionnaire bewegingen v. dat jaar. v. MAANEN zelf behoorde
tot d. gematigd-anti-stadhouderlijke partij, die
als een voortzetting v. d. zoo beroeinde factie
onzer oude republiek niet te verwarren is
met d. in 't laatst der 18e eeuw ontstane
volgelingen der Fransche revolutionnairen. Dat
evenwel beide partijen somtijds tot eon doel
samenwerkten of elk. gebruikten, ligt in d.
aard der zaak. d. Moeilijkheid, die erin ligt
in dergelijke bewogen tijden niet tot d. uiterste
partijen te behooren, ondervond v. MAANEN,
nadat hij nog in 't zelfde jaar 1795 tot adjunct
of tweeden advocaat fiskaal en procureur-generaal bij 't Hof v. Holland was benoemd, in
welke betrekking hij meermalen ten verzoeke
v. 't comite v. waakzaamheid staatkundige
intriges te vervolgen had, waaronder 't
ces v. Repelaer 't belangrijkst is. T waalf
jaren nam V. MAANEN d. rechterlijke betrekking
waar, totdat koning Lode wijk hem op 10 Dec.
1807 d. portefeuille v. Justitie en Politie
opdrong, na hem kort te voren tot zijn staatsraad verkozen to hebben. d. Vele ontwerpen
tot regeling onzer wetgeving en rechtspleging,
toen ontstaan of aangevangen, getuigen v. d.
ijver en werkzaamheid v. d. minister v. justitie, die in 1809 zijn ontslag nam, verontwaardigd over 's konings voorstel tot invoering eener Hooge Politie, die wel 't doel
moest hebben d. gang v. 's keizers agenten
hier te lande te bespieden, maar door v. MAANEN als Holland onwaardig werd beschouwd.
BU d. inlijving v. onzen staat bij Frankrijk
behoorde v. MAANEN onder d. 15 leden, die 't
wetgevend lichaam in d. commissie pour les affaires de la Hollande verkoos, en hij presideerde
vervolgens in die commissie d. sectie Politie
en Justitie. Door Napoleon tot staatsraad
benoemd, keerde hjj naar 't vaderland terug
en aanvaardde hij daar d. betrekking v. eersten
president v. 't keizerlijke gerechtshof te 's. Gra-
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venhage, die hij met d. grootst mogelijke
onpartijdigheid en schranderheid waarnam.
Een nader blijk v. Napoleons achting was
d. orde v. 't Legioen v. Eer, hem 30 Juni
1811 geschonken. Nadat in 1813 gedurende een
ziekte v. d. president d. herstelling v. Nederland had plaats gehad, werd hij in Dec. lid
v. d. kabinetsraad v. d. souvereinen vorst en
v. d. commissie tot ontwerping eener grondwet. Achttien jaren, zoo vol woelingen, zoo
rijk a. leeringen als d. toen verloopene, konden d. man der anti-stadnouderlijke partij,
die nu a. Oranje's herstel zijn streven en hulp
verleende, wel v. d. schijn v. politieke inconsequentie redden. Na d. vereeniging met Belgi0
werd v. MAANEN (16 Apr. 1815) minister v.
Justitie en droeg hij als zoodanig d. zwaarsten
last v. d. onberaden vereeniging v. twee
verschill. nationaliteiten. d. Invoering v. Nederlandsche wetboeken, waarin d. Noord-Nederlanders echt rationale begrippen wilder gehandhaafd zien, waartoe echter d. Belgen
slechts d. Fransche codes vertaald wilden
hebben, was een onuitputtelijke bron v.
grieven en onaangenaamheden. Voeg hierbij
d. vervolgingen, ingesteld tegen clericale en
liberale schrijvers, die d. Zuidelijke Nederlanden onophoudelijk verontrustten, d. strenge
handhaving v. d. ander wijswet tegen d. tegenstand der geestelijkheid, v. al 'tgeen 't departement v. justitie natuurltjk als 't middelpunt beschouwd werd, dan begrijpt men licht
d. gezindheid der Belgen tegen d. minister,
die bovendien hun vergedreven eischen, zooals
die om een jury, in d. kamer krachtig bestreed.
Btj 't rechtsgeding tegen de Potter uitte zich
ook d. volkswoede hevig tegen v. MAANEN, die
toen met d. regeering te Brussel woonde ; 't yolk
wierp d. glazen zUner woninc, in en had bijna
b
hemzelf getroffen. Na 't uitbreken
der onlusten
(26 Aug. 1830) meende men, dat v. MAANEN'S
ontslag d. afgevallenen zou verzoenen. doch
d. oorzaak lag elders; v. MAANEN werd binnen
vier weken weder n. 't hoofd v. zijn departement gesteld. Na 't eindigen v. d. strijd met
Belgi6 werd onder zijn ministerie onze rationale wetgeving ingevoerd en d. grondwet •
herzien (1840) en, toen d. minister 31 Mrt
1842 op zijn verzoek eervol ontslagen werd,
was er veel verricht. Hij genoot die welverdiende rust nog bijna 4 jaren en overleed
14 Febr. 1846. Men prijst 's mans vastheid v.
wil, juistheid en kernachtigheid v. uitdrukking
en indrukwekkende welsprekendheid. Een
levensschets v. c. F. v. MAANEN word in 1855
door Mr. J. A. Moister in 't licht gegeven.
Maanjaar, Zie Jaar.
Maankop, Zie Papaver.
Maankruid (Lunaria), een plantengesl.,
dat tot d. natuurl. fam. der Kr uisbloemig en
(Cruciferae) en in 't stelsel v. Linnaeus tot d.
le orde der 15e klasse (Tetradynamia siliculosa)
behoort.
Lunaria biennes Moench. (L. annua L. s. L.
inodora Lam.) is een plant v. Zuid- en MiddenEuropa, die bij ons niet inheemsch is, maar
dikwijls in d. tuinen wordt aangekweekt. Zij is
vooral opmerkenswaardig om d. eigenaardigen
vorm harer vruchten, die breed-ovaal, bijna
rond en plat samengedrukt zijn; a. d. geltjkenis dozer hauwtjes met penningen of muntstukken heeft d. plant d. naam Penningkruid te
danken. Men wachte zich dit Penningkruid
te verwarren met een andere onder denzelfden
naam bekende plant (Lysimacleia Nummularia
L., zie Penningkruid), die haar benaming a. d.
gedaante barer bladeren is verschuldigd.
Vroeger waren d. zaden v. Lunaria biennis,
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als Semina Violae Lunariae rotunda szliqua s.
Violae latifoliae, v. geneeskundig gebruik.
Een andere, ook Zuid-Europeesche soort
v. maankruid is Lunaria rediviva L. (Lunaria odorata Lam. s. L. perennis Gmel.). Ook
deze plant wordt in onze tuinen gekweekt,
maar is om haar kleinere, bleeker gekleurde
bloemen en minder groote vruchten als
sierplant niet zoo belangrijk als d. voorgaande soort, hoewel zij a. d. anderen kant
in 't welriekende harer bloemen een voorrecht boven Lunaria biennis bezit. Van deze
laatste verschilt zij vooral door d. vorm harer
vruchten, die elliptisch-lancetvormig, naar
boven en beneden spits en dubbel zoo lang
als breed zijn; ook is zij een overblijvende
plant, terwijl L. biennis, zooals d. soortnaam
reeds aanduidt, tweejarig is. — Haar zaden,
die in smaak en reuk veal overeenkomst met
bitterkers hebben, waren vroeger als Semina
Violae lunariae in d. geneeskunde bekend.
d. Naam maankruid wordt mode gegeven
a. een geheel andere, v. d. Lunarien ver verwijderde plant, nl. a. Botrychium Lunaria Sw.,
een ook bij ons to lands op boschrijke zanden heidegronden voorkomend gewas, dat in
d. groep der Varens (Filices) tot d. Ophioglosseae behoort.
Maanselka, een bergrug in Finland, die
d. waterscheiding vormt tuss. d. Bothnische
Golf en d. Noord. IJszee en in oostel. richting
Finsch Lapland doorsnijdt. 't Gebergte is niet
meer dan 370 M. hoog, maar rijk a. meren en
munt uit door landelijk saloon.
Maansteen, Zie Adularsteen.
Maansverduistering, Zie Eclips.
Maantafels zijn die sterrenkundige tafels,
welke dienen om er d. plaats der maan a. d.
hemel voor een bepaald tijdstip uit af to
leiden. hebben niet alleen een sterrenkundig,
maar ook een zeevaartkundig belang, daar
d. vergelijking v. een in d. maantafels opgegeven tijdstip met d. waarneming en een
nauwkeurig loopend uurwerk 't beste middel
oplevert om d. lengte op zee to vinden.Indien
b. v. d. zeeman in zijn maantafels vindt, dat
op d. dag, op welken hij a. boord wenscht to
weten, op welke geographische lengte zich
zijn schip bevindt, d. maan zich op 8. afstands
v. Aldebaran bevindt, wanneer 't to Greenwich 10 u. is, — on hij met zijn sextant dien
afstand waarneemt, wanneer zijn chronometer
9 u. wijst, dan leidt hij daaruit af, dat hij
zich bevindt onder een meridiaan, die 1 uur
in tijd na Greenwich, d. i. 15° westelijker, is.
d. Wetenschap heeft deze vervaardiging on
toepassing to danken a. S. Mayer, die zijn
,Tabulae motuum Solis et Lunae" to Londen in
' 1770 in
't licht gaf. Ook d. beste sterren- on
zeevaartkundige jaarboeken, gelijk d. „Connaissance des temps" en the Nautical Almanac",
hebben ten zelfden einde uitvoerige maantafels.
Plaanvisch, Zie Klompvisch.
Maanziek (Morbus lunaticus) to Kin is een
toestand v. slaapwandelen (somnan%bulisme),
die in zijn aanvallen afhankelijk schijnt to
zijn v. d. verschill. phasen der maan, hoewel
't waarschijnlijker is, dat er in die gevallen,
waarin overeenkomst bestaat in 't klimmen
en dalen der ziekte met 't wassen of afnemen
der maan, een toevallige overeenkomst tuss.
beide toestanden bestaat in periodiciteit. d.
Ziekte geeft zich to kennen door 't in d. slaap
opstaan en verrichten v. verschill. bezigheden
en dat wel soms met een juistheid en kennis
v. zaken en omstandigheden, welke die v. d.
wakenden toestand overtreft; meestal zijn d.
oogen hierbij gesloten, maar, al is dit ook
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niet zoo, toch is 't gezichtsvermogen op dien
tijd onwerkzaam.
d. Oorzaken v. d. maanzucht zijn die v.
andere ziekten, waarvan deze slechts een verschijnsel is, en d. geneeskundige behandeling
is dus tegen deze ziekte to richten, niet tegen
d. slaapzucht als zoodanig. 't Is niet raadzaam
een maanzieke, die zich in d. toestand v. slaapwandelen op een gevaarlijke plaats bevindt,
plotseling door aanroepen to wekken, daar
een ongeluk hier van bijna zeker 't gevolg
zou zijn. Om d. slaapwandelaar reeds bij 't
begin v. zijn loop to wekken en daardoor
ongelukken to voorkomen, legge men eeniga
natte doeken voor zijn bed, die hem door d.
indruk der koude doen ontwaken. Zie verder
Slaapwandelen.
Maarheeze, een dorp en gemeente in d.
Nederl. prov. N.-Brabant, t. Z.-O. v. Eindhoven
en a. d. wag v. bier naar d. Limburgscho
grens, met 650 inw.
Maarn, een dorp en gemeente in d. Nederl.
prov. Utrecht, t. Z.-0. v. Zeist, met 700 inw.
Maarschalk, afgeleid v. 't oud-Duitsche
mare, paard, on schalk, dienaar, zoodat dit
woord aanvankelijk iemand aanduidde, die
opzicht over d. paarden on d. stal had. Later
kreeg 't woord, vooral in Frankrijk, een militaire beteekenis en duidde 't d. adjudant of d.
chef v. d. staf v. d. connOtable (zie Conndtable) aan, die, als men to velde trok, d. titel
mareChal-de-camp of de champ (Campi ductor)
kreeg. d. Leenmannen, die dikwijls met hun
koning in oorlog waren, hadden insgelijks
hun maarschalk, waarom men d. maarschalk,
die dienaar v. d. kroon was, d. naam maarschalk v. Frankrijk of marescallus regis gaf.
Reeds in 783 had d. connetable v. Karel d.
Groote twee maarschalken. Philips August
had er slechts den, AlbOric, die in 1185 voor
s. Jean d'Acre sneuvelde. Wanneer 't lager
onder bevel des konings was, zag zich d. maarschalk belast met d. opstelling der troepen;
stond 't leger onder d. connOtable, dan was
d. maarschalk bevelhebber der voorhoede.
Langzamerhand vermeerderde 't aanzien v. d.
maarschalk en zijn betrekking ward eindelijk
d. hoogste militaire waardigheid v. een leger.
't Aantal maarschalken verschilde in Frankrijk zeer: v. Lodewijk d. Heilige, die er twee
had, klom 't aantal tot twintig onder Lodewijk XIV.
Hendrik IV had 4 of 5 maarschalken ; dezen
namen aides-mare'chaux aan, die zichzelf later
marechaux-de-camp noemden en wier aantal
in grooten mate vermeerderde. Zoo had men
er in 1660 vijf voor geheel Frankrijk, terwijl
er op 't eind der 18e eeuw 60 voor een leger
waren. Zoo telde 't leger v. d. maarschalk
v. Saksen in 1745 er 96 en had men er bij
't begin der omwenteling 500 bij d. staf v.
't leger. Deze titel, later door dien v. brigadegeneraal vervangen, word in 1830 weer
hersteld, doch door Napoleon III nogmaals
afgeschaft. Overigens is d. naam maarschalk (marechal) in 't Fransche leger nog
a. andere functien verbonden. Zoo heat een
wachtmeester marechal-des-logis, een opperwachtmeester marechal-des-logis en chef. In
Duitschland was in d. 17e eeuw d. maarschalk
met 't bevel over d. ruiterij v. 't leger belast,
terwijl deze uitsluitend onder zijn rechtspraak,
stond. Zie ook 't art. Velcintaarschalk.
Napoleon I stelde onder zijn bestuur in 't
geheel 25 maarschalken v. Frankrijk aan, als:
bij d. oprichting des keizerrijks, 19 Mei 1804:
Berthier, Murat, Moncey, Jourdan, Massena,
Augereau, Bernadotte, Soult, Brune, Lannes,
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Mortier, Ney, Davoust, Bessieres, Kellermann,
Lefebvre, Perignon en Serrurier; na d. slag
bij Friedland, 11 Juli 1807: Victor; na d. slag
bij Wagram, 12 Juli 1809: Macdonald, Oudinot
en Marmont; na d. slag bij Tarragona, 8 Juli
1811: Suchet; na d. slag bij Polotzk, 27 Aug.
1812: Gouvion s. Cyr; na d. slag bij Warschau,
16 Oct. 1813: Poniatowsky. Lodewijk XVIII
benoemde tot maarschalk : Coigny, Beurnon+Julie, Clarke, Viomenil, Lauriston en Molitor;
Karel X: d. vorst v. Hohenlohe-Waldenburg•
Bartenstein, Maison en Bourmont ; Lodewijk
Philips: Gerard, Clauzel, Lobau, Grouchy,
Vale°, Sebastiani, Bugeaud, Reille, Truguet, Duperre, Roussin, Drouet d'Erlon; Napoleon III:
puns Jerome, Leroy de St. Arnaud, Vaillant, Magnan, de Castellane, Baraguay d'Hilliers, Pelissier hertog v. Malakoff, Randon,
Canrobert, Bosquet, Regnauld de St. Jean
d'Angely, Mac Mahon, Niel e. a.
Maarsen, ook Maarssen geschreven,
een fraai dorp en gemeente in d. Nederl. prov.
Utrecht, a. d. Vecht en 't Nieuwe Merwedekanaal, met vele buitens, schoone wandel-dreven en 1900 inw., die hun bestaan vinden
in landbouw, veeteelt, tuinbouw, steenbakken, handel en scheepvaart.
Maarseveen, ook Maarssenveen geschreven, een dorp en gemeente in d. Nederl.
prov. Utrecht, bij Maarsen a. d. Vecht, met
fraaie buitens en 1400 inw.
Maart, Zie Maancl.
Maarten (s.), een dorp en gemeente in d.
Nederl. priv. N.-Holland, tuss. Schagen en
Petten, met 1150 inw., die in veeteelt en
zuivelbereiding, gepaard met landbouw, hun
bestaan vinden.
Maartensdijk, een dorp en gemeente in
d. Ned. prov. Utrecht, a. d. Oosterspoorweg n.
Hilversum, met fraaie buitens en 2100 inw.
Maartensdij_k (s.), een dorp en gemeente
in d. Nederl. prov. Zeeland, eil. Tolen, a. d.
Ooster-Schelde, met 2650 inw. d. Zeeuwen
spreken v. Smeersdijk.
Maartveld, Zie Landdagen.
Maas (Lat. Mosa, Fransch Meuse), een 120
uur lange rivier in Frankri,jk,Belgie en Nederland, die op 't plateau v. Langres, bij d. dorpen
Meuse en Montigny, ontspringt, bij Verdun
bevaarbaar wordt en op Fransch grondgebied
watertoevoer ontvaugt door d. Mouzon, d.
Chiers en d. Semoy, in Belgie door d. Lesse,
4. Sambre, d. Mechaigne en d. Ourthe met d.
A mbleve en d. Vesdre, in Nederland door d.
Jaar of Jeker, d. Geul, d. Geleen, d. Roer, d.
Swaim, d. Neer, d. Niers en d. Dieze. Bij Wou-drichem vereerngt zich d. Maas tot nog toe 1)
1 ) Om in vervolg v. tijd d. veelvuldige overstroomingen, waaraan d. Maas door haar
smalle bedding, sterk verval en bochtigen loop
in ons land onderhevig is, te voorkomen,
heeft d. Nederl. regeering reeds in 1883 bij
wetsbesluit bepaald : dat Maas en Waal voortaan geheel v. elk. gescheiden zullen worden,
dat een nieuw bed, ongeveer d. loop v. 't oude
Maasje volgend, zal worden gegraven v. Hedikhuizen langs Heusden naar d. Amer en 't Holl.
Plop en dat d. tegenwoordige Beneden-Maas
<v. Heusden tot Woudrichem) door schutsluizen
zal worden afgesloten en gedicht. Is dit werk,
welks kosten op 14 mill. gulden zijn geraarnd,
eanmaal ten uitvoer gebracht, dan zullen d.
vele veranderingen, door menschenhand in verschill. tijden a. d. loop der rivieren toegebracht,
wederom met een vermeerderd en zal d. band
tuss. Maas en Waal voor goed verbroken zijn.
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met d. Waal; zij neemt dan achtereenvolgens d. names Merwede, Noord, Oudeen Nieuwe Maas aan en valt bezuiden d.
Hook v. Holland in d. Noordzee. d. Voorn.
Maassteden zijn : a. in Frankrijk Neufchateau,
Commercy, Verdun, Stenay, Mouzon, Sedan,
Mezieres, Charleville, Fumay en Givet; b. in
Belgie Dinant, Namen, Hoey, Luik en Vise;
c. in ons land Maastricht, Roermond, Venlo,
Grave, Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam,
Delftshaven, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Brielle. Daar echter d. Maas zich bij
Woudrichem met d. hoofdarm v. d. Rijn (d.
Waal) .vereenigt, worden d. monden v. d.
Maas tevens als Rijnmonden en laatstgenoemde steden als RtInsteden aangemerkt.
Een paar bijzonderheden bij d. Maas op to
merken zijn: haar steile, schilderachtige oevers
in d. bovenloop (tot Luik); haar smalle bedding,
kronkelende loop en veel verval, ook nadat
zij bij Maastricht d. laagvlakte is ingetreden —
in ons land bedraagt dit verval circa 45 M.
haar geringe bevaarbaarheid; haar voelvuldig
waterverlies ten behoeve v. verschill. kanalen
en v. ontelbare molens ; d. zoogenaamde „Porte
de la Meuse" bij Bazeilles in Noord-Frankrijk,
waar d. rivier ongeveer een uur gaans ver
onder d. grond vordwijnt; eindelijk d. overlaten (bij Beers, Heerenwaarden, Bokhoven
on Baardwijk) in Noord-Brabant, waardoor d.
herhaalde overstroomingen v. d. beneden-Maas
zooveel doenlijk tegengegaan worden. Vergeleken met d. breede Waal en d. statigen Rijn
is d. Maas ten onzent een wuft jong meisje,
dat zijn eerste jaren in Fransche omgeving
heeft doorgebracht en daar voor 't Nederlandsche leven minder geschikt geworden is.
Over 't naar d. Maas genoemde Fransche
depart. Meuse zie 't art. v. dien naam.
't Land, a. d. monden v. d. Maas gelegen,
vormde oudtijds 't Hollandsche graafs. Maasland, onder welken naam men in d. Franschen tijd, sedert 1807, ook een depart. v.
't koninkrijk Holland heeft aangeduid. In 't
begin v. 1811 word dit depart. hervormd in
een depart v. d. Monden v. d. Maas of Bouchesde-la-Meuse.

Maas (DIRK), schilder, word in 1656 to
Haarlem gob., had eerst Hendrik Mommers,
later Nicolaas Berchem tot leermeester en
eindigde met zich Huchtenburg tot voorbeeld
to stellen. Evenals doze schilderde hij bij
voorkeur jachten, paardenmarkten, gevechten
on soortgelijke onderwerpen. Zijn voornaamste
work is d. slag a. d. Boyne, dat in 't bezit
kwam v. d. hertog v. Portland. In onderscheidene verzamelingen, vooral ook in ons
land, treft men schilderijen v. MAAS aan,
terwijl men dikwijls teekeningen in z wart krijt
en in waterverf v. zijn hand ziet. W. Kobell
graveerde naar hem „La surprise d'un piquet
de cavalerie". Ook zijn er v. hem eenige eigenhandig geetste plaatjes voorhanden, zooals „Le
Manege" (een reeks v. 9 plaatjes), een miter,
die zijn paard laat traverseeren (zeer zeldzaam), een serie v. twaalf plaatjes met soldaten in verschill. position, een landschap
met een wagon en Maria met 't kind en twee
engelen.
Maas (NIcoLAAs), schilder, word in 1633
te Dordrecht gob. Begaafd met een uitstekenden aanleg als kolorist, kon hij voorzeker
geen geschikter meester aantreffen dan d.
Nederlandschen kolorist bij uitnemendheid, d.
grooten Rembrandt.. Zijn werken bewijzen dan
ook, dat niet slechts d. manier v. dien meester
door hem was bestudeerd en met good gevolg
kon worden nagevolgd, maar dat ook iota
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v. zijn geest in hem was gevaren.Voornamelijk konit dit uit in zijn binnenhuizen, die
altijd oorspronkellik v. effect, krachtig in d.
tegenstelling v. licht en bruin, helder en harmonious v. toon, vol waarheid en tevens
breed en flunk geschilderd zijn. Ook zijn portretten, welke hij op lateren leeftijd schilderde,
dragen d. stempel v. 'tzelfde groote talent.
Hun behandeling, ofschoon niet rechtstreeks
oppervlakkig to noemen, getuigt echter v.
een groote gemakkelijkheid, die a. d. eene
zijde geyaarltjk en verleidelijk was, maar a.
d. andere zijde hem uitnemend to stade
kwam bij d. overvloed v. werk, die' hem in
dit vak werd opgedragen. 't Aantal door
MAAS geschilderde portretten, vooral v. kinderen, is dan ook verbazend groot. Bij zulk
een ingespannen leven schoot voor hem
weinig tijd over tot reizen, desniettemin wist
hij eenmaal toch d. tijd to vinden om een
bezoek to brengen a. Antwerpen en er d.
werken der Vlaamsche school to bestudeeren.
110 overl. in 1693 to Amsterdam, waarheen
hij zich in 1676 metterwoon had begeven.
't Museum to 's-Gravenhage bezit v. hem een
portret, doorgaans voor dat v. Jacob Cats
gehouden, en dat to Amsterdam „een meisje
in een venster" (busts op natuurlijke grootte),
waarvan d. uitdrukking vol leven en natuur,
koloriet warm en schoon is. In particuliere
verzamelingen worden, ook in Nederland,
nog een aantal uitstekencle werken v. MAAS
aangetroffen.
Maasbracht, een dorp en gemeente in d.
Nederl. prov. Limburg, t. Z.-W. v. Roermond
en a. d. Maas gelegen, met een station a. d.
spoorweg n. Maastricht en 1450 inw.
Maasbree, een dorp en gemeente in d.
Nederl. prov. Limburg, 1 1/2 uur t. W. v. Venlo,
met een ijzergieterij, een fabriek v. landbouwkundige werktnigen en 5500 inw., die voornamelijk v. d. landbouw leven.
Maasdam, een dorp en gemeente in d.
Nederl. prov. Z.-Holland, op 't ail. d. Hoeksche
Waard, 2 uur t. Z.-W. v. Dordrecht, a. d. Binnenmaas. Met d. in 1833 gecombineerde dorpen
s. Antoniepolder en Cillaarshoek telt zij 1770
inw. die allen d. Prot. godsdienst belijden en
hun bestaan vinden in landbouw en veeteelt.
Maashees, een dorp in d. Nederl. prov.
N.-Brabant, 1 1/9 uur t. Z. v. Boxmeer. Met
Overloon vormt 't d. gemeente Maashees en
Overloon, die 1250 inw. telt.
Maasniel, een dorp en gemeente in d.
Nederl. prov. Limburg, 1'12 uur t. N.-0. v.
Roermond, met 2150 inw.
Maassluis, ook Maaslandssluis en bij verkorting S/uis geheeten, is eon stadje in d.
Nederl. prov. Z.-Holland, a. d. Nieuwen Waterweg v. Rotterdam naar Zee gelegen, 1 uur
t. W. v. Vlaardingen, met 4850 inw. 't Heeft
veel visscherij en handel, eenigen scheepsbouw
en andere industrie. d. Groote kerk heeft een
fraaien toren en een vermaard orgel. In 1574
werd Maassluis, toen nog eon dorp, door d.
Spanjaarden onder bevel v. Don Luis Gaetan
ingenomen. Een jaar to voren werd d. aldaar
aangelegde schans door d. Spaanschen veldheer Romero besprongen, die or Felix v.
Marnix, Heer v. s. Aldegonde, gevangen nam.
Binnen d. stad hadden onlusten plaats in
1610, 1672, 1775, 1787 on 1813, toon eenige
inw. 't gewaagd hadden d. Hollandsche vlag
uit d. toren to stoken. 14 Nov. 1775 werd
daze plaats door een buitengewoon hoogen
watervloed geteisterd en in Febr. 1825 klom er
't water wederom tot een bedenkelijke hoogte.
Maastricht (oudtijds Trajectunz ad Illosam,
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d. i, overtocht over d. Maas, ter onderscheiding v. Trajectum ad Rhenum of Utrecht) is
d. hoofdstad der Nederl. prov. Limburg on
telt 32 200 inw., die nagenoeg alien tot d.
R-Kath. kerk behooren. Zij ligt op ruim 50°
51' N.-Br., ter plaatse waar d. Jaar of Joker
in d. Maas van; daze rivier verdeelt haar in
twee deelen, waarvan 't kleine rechterdeel
Wyk genoemd wordt. Een fraaie, 157 M. lange
brug, met negen bogen, verbindt d. beide
oevers a. elk. Maastricht, langen tijd een der
voorn. vestingen v. Nederland, doch als zoodanig thans v. geen beteekenis meer, is vrij
regelmatig gebouwd, heeft verscheidene groote
pleinen, waaronder d. Groote Markt met 't
fraaie raadhuis en 't door boomen omringde
paradeplein ('t Vrtjthof), on een aantal merkwaardige kerken, waaronder die v. s. Servatius met 't door Geefs vervaardigde monument v. Karel d. Groot°. Tot d. belangrijkste
takken v. nijverheid behooren er d. vervaardiging v. glas, kristal on aardewerk,'t stoken
V. brandewijn, 't brouwen v. bier en't woven
v. laken en flanel. In d. overal bekende fabrieken v. d. firma P. Ragout werken geregeld
3000 personen. Wanneer dozen zich 's middags
om 12 uur naar huis begeven, is d. Boschstraat zwart v. arbeiders on doet d. hier
heerschende drukte denken a. 't leven der
vroegere Vlaamsche steden, als d. ouders hun
kinderen to huis moesten houden op 't oogenblik dat 't werkvolk zich uit d. fabrieken
huiswaarts begat'. Ook d. werkplaatsen v. d.
„Compagnie Ceramique" zijn op groote schaal
ingericht. Voorts drijft d. stad een levendigen
handel in wijn, meekrap, tabak en cichorei,
terwijl d. Maastrichtsche peperkoek tot naar
d. kolonien in Oost on West verzonden wordt.
Van Maastrichts schoone omstreken dient
vooral d. s. Pietersberg vermeld to worden,
die een hoogte v. 123 M. boven A. P. of 80 M.
boven d. Maas heeft on beroemd is zoowel
door d. bekenden bouwsteen als door d. duizenden gangen, door 't uithouwen v. dozen
steen ontstaan (zie 't art. s. Pieter).
Maastricht is zeer oud, waarschijnlijk door
d. Salische Franken gebouwd on wordt voor
d. hoofdstad der Tongeren gehouden, die in
d. 5e eeuw door Attila, d. Hunnenkoning,
geplunderd on verbrand word. Zij was oorsprenkelijk eon Luiksche stad en is d. zetel
geweest v. 't bisdom, naderhand prins-bisdom
tot 698, toen d. H. Lambertus d. marteldood
onderging, na welke gebeurtenis d. zetel des
bisdoms to Luik gevestigd werd. Guicciardini
on later Commelin (in zijn verhaal der belegering v. Maastricht) hebben zich vergist
met daze verandering v. zetel op 't jaar 1290
to brengen. — In 881 werd Maastricht door
d. Noormannen verwoest, doch naderhand
weer opgebouwd en door d. hertogen v. Brabant als Rijksleen bezeten. Karel V onthief
in 1530 Maastricht v. alle leenroerigheid on
nam als hertog v. Brabant d. stad in eigendom. In 1579 werd zij voor d. °erste maal
door d. hertog v. Parma belegerd on na negen
elk. opvolgende bestormingen op den dag
's avonds door verrassing ingenomen, bij welke
gelegenheid meer dan 8000 menschen door
d. Spanjaarden vermoord werden. 't Volgend
jaar zocht prins Willem I vruchteloos d.
stad to herwinnen, die in d. macht der Spanjaarden bleef tot 1632, toen prins Frederik
Hendrik haar vermeesterde, nadat Pappenheim, d. beruchte verwoester v. Maagdenburg, vruchteloos beproefd had, d. prins d.
belegering to doen opbreken. — In 1634 werd
zij door d. hertog v. Bouillon zoo dapper
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belegerde. Bij d. Munsterschen vrede v. 1648
kwam Maastricht a. d. Nederl. staat, doch
d. stad werd in 1673 door Lodewijk XIV
veroverd en bleef in 't bezit der Franschen
tot d. Nijmeegschen vrede v. 1678, bij welken
zij er afstand v. deden. In 1708 deden zij
wederom een vruchteloozen aanval op d. stad.
doch zij vermeesterden haar bij verdrag in 1748
(Lodewijk XV stond haar echter bij d. vrede
v. Aken weder af) en andermaal in 1794.
waarna zij bij 't Alliantietracta at v. 17 Mei 1795
a. d. Fransche republiek werd afgestaan, doch,
ingevolge d. tractaten v. Londen en Weenen,
in 1814 en 1815, met geheel Limburg a. 't
kon'nkrijk der Nederlanden kwam. -Bij d.
opstand v. 1830 bleef Maastricht tot NoordNederl. behooren.
Maaswaal of 't Maaswaalsche is d.
naam, dien men doorgaans geeft a. 't land
tuss. Maas en Waal, daarom ook Maas-en-Waal
geheeten, in 't Z. der Nederl. prov. Gelderland,
t. 0. v. d. Tielerwaard en t. W. v. 't voormalig rijk v. Nijmegen gelegen. 't Behoorde
oudtijds tot d. gouw Teisterbant. Er behooren
toe d. dorpen Batenburg, Appeltern, Bergharen, Dreumel, Wamel, Druten en Horssen. —
Hiervan moet wel onderscheiden worden 't
zoogenaamde Overmaasche, een goed deel der
Zuid-Hollandsche eilanden omvattende, en 't
Land v. Overmaze in d. prov. Limburg en 't
aangrenzende Pruisen, a. gene zijde v. d. Roer
gel egen.
Maasym is een ster v. d. 5e grootte in
't sterrenbeeld Hercules, door Bayer met
2 aangeduid. Rec.hte klimming: 261.4 noorder-declinatie: 26e 14'.
Maaszen (FRIEDRICH BERNHARD CHRISTIAN),
een Duitsch rechtsgeleerde, vooral als beoefenaar v. 't kanonieke recht bekend, werd
24 Sept. 1823 te Wismar geb. Hij werd in 1855
professor in 't Romeinsche recht in Pest, nog
in 'tzelfde jaar a. d. universiteit te Innsbruck,
in 1860 a. die te Gratz en in 1871 a. die te Weenen, waar hij in 1882 ook lid v. 't Rijksgericht
werd. Behalve zijn hoofdwerk, d. „Geschichte
der Quellen und der Litteratur des kanonischen Rechts im Abendland bis zum Ausgang
des Mittelalters" (1870), noemen we v. MAASZEN:

„Der Primat des Bischofs von Rom"

(1853), ,,Neun Kapitel fiber freie Kirche und
Gewissensfreiheit" (1876), „Veber die GrUnde
des Kampfes zwischen den heidnischen Staat
und dem Christentum" (1882), „Pseudo-IsidorStudien" (1885).
Maat noemt men d. lichamelijke grootte
v. iets, inzonderheid in verhouding tot iets

anders, waarvan d. grootte of uitgebreidheid
als eenheid is aangenomen; verder een hulpmiddel om mee te meten; ook plan, ontwerp.
In d. muziek is 't d. indeeling v. opvolgende
tonen in a. elk. gelijke tijdruimten, welke
door verticals strepen, maatstrepen genoemd,
worden aangeduid.
Maatje, Zie Maten en Gewichten.
Maatschap is een overeenkomst, waarbij
eenige porsonen zich verbinden, om iets in
gemeenschap te brengen, ten einde d. daaruit
ontstane voordeelen samen te deelen. d. Inleg
v. ieder kan niet alleen in geld, maar ook in
arbeid hestaan. Er is tweeerlei maatschap : d.
burgerlijke en die v. koophandel; d. laatste
'weft plaats, als eenige personen gemeenschappelijk daden v. koophandel gaan verrichten,
d. eerste in andere gevallon, wanneer bijv. twee
advocaten of notarissen hun praktijk gezamenlijk en voor gemeene rekening gaan uitoefenen.
d. Wet noemt maatschap ook vennootschap;
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voor maatschap v. koophandel, die wel d_
meest gewone en gewichtige is, is dit zers d_
gebruikelijke naam. Wij verwijzen daarom voor dit onderwerp verder naar 't art..Vennootschap.
Maatsuiker (JOAN), d. twaalfde gouverneur-generaal v. Nederl.-India (v. 1653—'78).
werd 14 Oct. 1606 te Amsterdam geb., voer in

1636 als pensionaris v. 't hof v. justitie tcBatavia n. Oost-India, word twee jaar later
hoofd-baljuw dier stad, in 1641 buitengewoon
raad on in 1644 raad• ordinair v. Indi6. In 1644
word hij in die betrekking als gezant n. Goa ge
zonden en sloot hij met d. onderkoning aldaar.
graaf d'A veiraz, d. vrede. In 1646 ging hij ali
landvoogd n. Ceylon, waar hij tot 1650 bleef.
Te Batavia weergekeerd, gaf hij 18 Jan. 1651
orntrent dat eiland een treffend advies a. Z. E.
d. gouverneur-generaal Reyniersz en word
hij nu directeur-generaal v. d. koophandel. 18
Mei 1653 aanvaardde hij 't bewind over geheel
Indio. MAATSUIKER was eon verstandig gouverneur, met veel locale kennis toegerust,
d. kust v. Malabar, Ceylon on Makassar werden
grootendeels onder zijn regeering veroverd.
d. Koning v. Atjeh, op d. noordkust v.
Sumatra, die ontrouw a. d. vroeger met hem
aangegane verbintenissen geworden was, liet
hij zoo nauw in zijn hoofdstad insluiten, dat
daze tot een voor ons voordeeligen vrede, in
1664 gesloten, genoodzaakt werd. Ook vernieuwde hij in dat jaar d. verbintenissen met
Ingalaga, keizer v. Java, en kwam hij dozen
als bondgenoot in d. oorlog, dien hij tegen d.
Makassaren en Madoereezen voerde, to hull);
echter werd Ingalaga overwonnen, die nu v.
zijn residentiestad Mataram n. Japara vluchtte.
waar hij kort daarna over]. Hierop verhieven
d. Nederlanders zijn zoon tot keizer v. Mata-

ram en kroonden zij hem onder d. naarn Amang
Koerad II, welke nu a. hen voor daze hulp on
bescherming Krawang en Samarang afstond.
In 1668 deed MA ATSUIKER onze macht op d.
westkust v. Sumatra niet weinig versterken
en legde hij to Padang eenige torten aan, ook
deed hij 't volgend jaar door d. admiraal Spoolman d. vorsten v. Makassar op Celebes wegens
't verbreken der gemaakte verbonden kracht-

dadig tuchtigen.
In 1675 overmeesterde d. vorst v. Makassar.
met . name Krain Montemaranti, Passaroeang
on Bezoeki, in walker bijna ontvolkto gedeelten d. Makassaren zich metterwoon vestigden en er gerust tot 1743 bleven wonen.
MAATSUIKER o to Batavia, 4 Jan. 1678,
in d. ouderdom v. 71 jaren, na ruim 25 ,2 jaar
gouverneur-generaal v. Nederlandsch India
geweest to zijn, en werd, ofschoon hij .d.
Roomsch.Katholieke kerk was toegedaan, in
d. Protestantsche kruiskerk v. Java's hoofd
stad begraven.
Mabellini
(THEODNI), een Italiaansch
operacomponist, geb. in 1817 to Pistoja, studeerde op een beurs v. d. groothertog v. Toscane en werd directeur v. 't phil.-harmonisch
orkest to Florence, alsmede hofkapelmeester
en leeraar in d. compositie a. d. muziekschool
in genoemde stad. Behalve een achttal opera's
componeerde hij ook eenige cantates en gezangen.
Mabillon (JEAN), geb. 25 Nov. 1632 te
s. Pierremont in Champagne, trad, 22 jaren
oud, in d. orde der Benedictijnen. Zijn vermoeden, dat eenige oorkonden, op d. geschiedenis zijner orde betrekking hebbende.
waren vervalscht, gaf hem aanleiding tot
een onderzoek v. oorspronkelijke historische
stukken, waarvan d. uitgave v. zijn voortreffelijk werk „De re diplomatica" (1681, 2 dln.
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met een in 1704 verschenen supplement) 't gevolg was. Reeds vroeger had MABILLON zich
door d. uitgave der „Opera Sti Bernardi" (1667,
2 dln) bekencl gemaakt. Door Colbert in 1683
h. Duitschland gezonden tot 't opsporen v.
bescheiden, voor d. geschiedenis v. Frankrijk
belangrijk, bracht hij een schat v. oorkonden
mee, die ten deele in zijn „Vetera analecta"
(l675—'85, 4 dln) zijn opgenomen. Zoo uitmuntend had zich d. geleerde man gekweten, dat
koning hem twee jaar later met een gelijk
doel n. Italie zond, waar hij mede vele oorkonden verzamelde, die ten deele in zijn
„Museum Italicum" (1687-1689, 2 dln) zijn
geplaatst. Ook bracht hij moor dan 3000 bookdeelen voor d. koninklijke boekerij mode.
Tegen Ranee, stichter v. d. orde der Trappisten,
handhaafde hij d. wetenschappelijke verdiensten der monniken in een „Traits des etudes
monastiques" (1692, 2 dln) en hij eindigde zijn
geleerde loopbaan met 't uitgeven der „Acta
Sanctorum ordinis s. Benedicti" (1668-1702,
9 dln). Zijn „Annales ordinis s. Benedicti"
(1703-1739, 6 dln) waren nog niet voltooid
toen d. werkzame man to Parijs 27 Dec. 1707
overl. Eenige zijner nagelaten verhandelingen
zijn in d. „Oeuvres posthumes" v. hem en v.
de Ruinard opgenomen (1724, 2 dln). Zie C. de
Broglie, „Mabillon et la societe de l'abbaye
de St-Germain des Pres" (1888).
Mably (GABRIEL BONNOT DE), gob. 14 Mrt
1709 to Grenoble en over'. in 1785. Voor d.
geestelijken stand in 't seminarie v. s. Sulpicius
opgeleid, bezorgde zijn vroegtijdige geleerdheid hem d. betrekking v. secretaris bij zijn
oom Tencin, die toen lid was v. 't ministerie
Fleury. d. Secretaris was een groote hulp voor
d. weinig beduidenden minister, die, na verlof
verkregen to hebben, d. adviezon, die hij in
d. ministerraad geven moest, op papier moo
to brengen, daze door zijn neef list opstellen.
MABLY deed in zijn hoedanigheid v. secretaris
oenige diplomatische zendingen en stelde
't tractaat, waarbij Lodewijk XV zich in 1743
met Frederik d. Groote tegen Oostenrijk verbond. Om zijn oom behulpzaam to zijn begon
d. jeugdige geleerde een verzameling to maken
v. d. verdragen, die d. Europeesche vorsten
onderling gesloten hadden, welke verzameling
d. grondslag word v. 't werk „Droit public
de l'Europe fonds sur les traites", dat hij later
uitgaf. In 1746 scheidde MABLY zich v. zijn oom
43n trok hij zich geheel in zijn studien terug. In
(1. werken, die d. voortbrengselen dozer langdurige rust waren, toont MABLY veel talent
en gevatheid; en d. geest, dien hij erin a. d.
dag legt, is geheel die v. 't laatst der 18e
eeuw: sterke afkeuring v. 't bestaande, grenzenlooze bewondering voor d. republieken der
oudheid. d. „Parallele des Romains et des
Francais par rapport au gouvernement" (1740,
2 dln), d. „Doutes sur les societes" wijzen
reeds met hun titels doze richting aan. Een
zijner belangrijkste geschriften echter is
„Observations sur l'histoire de France", een
work, waarin 't geschiedkundig onderzoek
minder ten doel had, d. toestand v. 't verledene
naar waarheid a. d. dag te brengen, dan voor
dien v. d. toekomst (zooals MABLY hem gaarne
zag) eon steun te vinden in 'tgeen vroeger
scheen bestaan te hebben. Er waren er, die
d. geschiedenis verwrongen hadden, om d.
voorrechten v. d. adel of d. alleenheerschappij
der vorsten te bewijzen. MXBLY putte uit
't bestuur der Frankon, die onder Clovis Gallia
veroverden, bewijzen voor d, republiekeinschen regeeringsvorm, dien hij a. d. oude
Franken toeschreef. Karel d. Groote stelt hij
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als een constitutioneel koning voor, die op
't Maartveld zijn Kainers heeft. Geen wonder
dat d. regeering d. uitgave v. vele v. MABLY'S
werken verbood en d. Hollandsche pers die
't eerst mocht verspreiden. Nog op ver gevorderden ouderdom schreef MABLY over 't Compte
Rendu v. Necker en over 't (eerste) ontslag
v. dien zelfden minister, dien hij gaarne a.
't hoofd der financien had behouden gezien.
Zoo kan MABLY . voor een voorlooper der
Fransche omwenteling gehouden worden.
'zijn „Oeuvres Completes" verschenen in 10 dln,
1794—'95.
Mabuse (JAN vAN), volgens sommigen
J. Gossaert en ook Mabusius, Mabugius of
Maubeuge, naar zijn geboorteplaats in Honegouwen, die ook wel eons Mabuse wordt geheeten. Omtrent 't geboortejaar v. dozen kunstenaar bestaat verschil v. gevoelen;'meestal
word 't vroeger tuss. 1496 on 1500 gesteld;
't moot echter vroeger vallen, daar MABUSE
in 1496 reeds werkzaam was, gelijk wij straks
zullen zien. Ook 't sterfjaar wordt moest verkeerd opgegeven, als zijnde niet 1562 maar 1532.
Zijn meester is onbekend, maar uit zijn werken
blijkt, dat een vlijtige on gestrenge studio
naar d. natuur hem reeds vroeg eigen geweest
moat zijn. Tervrijl hij aanvankelijk d. richting
der oud-Vlaamsche school en 't voorbeeld der
gebroeders v. Eyck volgde, trachtte hij blijkbaar in Italie, waarheen hij zich begeven had,
zich v. d. tradition der school los to maken
en Q. meesters. inzonderheid
Leonardo da Vinci en Michel Angelo, zich
tot voorbeeld to stellen. 't Was juist niet in
't voordeel v. zijn eigenaardig talent en zijn
oorspronkelijkheid, dat hij dien weg insloeg:
zijn werken uit later tijd zijn gemaniereerd,
in d. navolgingszucht der Vlaamsche schilders
naar Italiaansche meesters, waarbij d. vroegere
nalveteit geheel verloren ging.
MABUSE vertoefde lang in Italie, ging vervolgens n. Engeland en trad later in dienst
v. Philips v. Bourgondie, bisschop v. Utrecht,
voor wien hij vlijtig schilderde. d. Ovorlevering
zegt, dat hij daarbij een zeer los en onmatig
leven leidde. Van Utrecht begaf MABUSE zich
n. Middelburg, waar hij een verbazend groot
altaarstuk met vleugels your d. kerk der abdij
schilderde. 't Stelde een afneming v. 't kruis
voor on word door d. meeste zijner tijdgenooten zeer geroemd, ofschoon Albert Ddrer,
die hem in 1521 to Middelburg bezocht, er
't eigenaardige oordeel over velde. dat 't beter
geschilderd dan geteekend was. 't Werd vernield in d. brand, die door 't inslaan v. d.
bliksem d. kerk in d. asch legde.
MABUSE schijnt to Middelburg aanvankelijk
met veel onderscheiding bejegend to zijn geworden. Bekend is zijn ontmoeting met Lukas
v. Leiden on d. reis. welke hij met dien
uitstekenden, maar somber gestemden kunstenaar ondernam. Later echter geraakte hij to
Middelburg in d. gevangenis, 'tzij om schulden, 'tzij om d. ergernis, die zijn levenswijze
gaf. Karel v. Mander verhaalt verder v. MABUSE, dat hij een tijdlang in dienst was v. d.
markies v. Yore, die een bijna vorstelijke hofhouding hield en wiens portret benevens dat
v. zijn gemalin door hem zijn geschilderd met
eon zorg en uitvoerigheid, nog grooter dan
die, welke gewoonlijk zijn werken kenmerkt.
Een v. MABUSE'S schoonste schilderijen bevindt zich in d. zoogen. Boissereesche collectie,
thins in d. Pinakotheek to Munchen. Zij stelt
een kruisiging voor en word waarschijnlijk
voor d. reis naar Italie geschilderd. Er heerscht
in doze voorstelling een aangrijpende loved-
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digheid zonder overdrijving. d. Uitdrukking,
d. groepeering, d. schoonheid der koppen zoowel als d. drapeering zijn bewonderenswaardig. In dezelfde verzameling Boisserde vindt
men nog een Madonna, door MABUSE in 1527
in d. stij1 v. Michel Angelo geschilderd, en
een voorstelling v. d. aartsengel Michael.
Verder bezit d. Pinakotheek nog twee religieuze en een mythologische schilderij V.
MABUSE. Te Neurenberg in d. s. Maria-kapel zijn
twee madonna's en in 't museum to Berlijn is
een schoone voorstelling der kruisiging, waarvan Kugler zegt, dat, zoo deze schilderij reeds
niet meer geheel d. vroegere gemoedelijkheid
-des schilders verraadt, zij toch daarvan een
opmerkelijke afspiegeling is. Ook to Weenen
en in 't Escuriaal to Madrid bevinden zich
madonna's v. MABUSE. In Engeland vindt
men een aanzienlijk getal schilderijen v. zijn
hand, o. a. in Hampton-Court die, welke d.
kinderen v. Hendrik VII voorstelt. Daar 't
oudste v. die kinderen, prins Hendrik, in 1492
gab. ward en op d. schilderij ongeveer 7 jaren
oud schijnt, moot deze omtrent 1499 vervaardigd zijn. Op Castle Howard bevindt zich
een „Aanbidding der drie koningen" v. MABUSE'S hand, die, wat opvatting, compositie
en koloriet betreft, voor een v. d. boste stukken der geheele oud-Vlaamsdhe school gehouden wordt.
Over 't geheel genomen, zijn MABUSE'S voornaamste werken n. Engeland overgebracht,
waaronder zelfs sommige, die vroeger kerken
on kloosters in Vlaanderen versierden. In d.
verzameling v. koning Willem II bevonden
zich echter vier schilderijen v. dien meester,
een „Afneming v. 't kruis", „Johannes de
Dooper", „Petrus on Christus voor d. geeseling", waarvan vooral d. laatste als een v.
zijn schoonste en uitvoerigste stukken ward
erkend.
Mac is een Schotsch woord, dat zoon beteekent en doorgaans bij verkorting als M'.
voor een persoonsnaam geplaatst wordt om
daardoor d. naam v. een roemrijken stamvader aan to duiden.
Macaber (Fransch danse macabre) beteekent kerkhofsdans, doodendans.
Mac Adam (JOHN LOUDON), d. uitvinder
"v. d. naar hem genoemde wijze v. wegenbouw, ward gab. 21 Sept. 1756 en overl. 26
Nov. 1836 to Moffat. Nadat hij zijn jeugd in
Noord-Amerika had doorgebracht, ward hij in
1787 in Engeland inspecteur v. d. aanleg v.
wegen ; hij klom hierbij gaandeweg in rang op
en zag zich in 1827 tot chef-generaal v. d.
wegen in Engelands hoofdstad benoemd. Over
zijn tegenwoordig alom gevolgde methode
om wegen door een laag fijn geklopt grind
to bestraten gaf hij twee werken uit, „A
practical essay on the scientific repair and
preservation of publics roads" (1819) en „Remarks on the present state of road-making"
{1820).
Macao, een Portugeesche kolonie a. d.
kust v. Zuidoost-China, op een schiereiland
v. een geltjknamig eiland tuss. d. mond v.
d. Tsjoekiang of Cantonstroom en d. Sikiang
of Weststroom. 't Hoeft op 12 KM 2 68 090
inw. (waaronder 63 530 Chineezen en 4480 Portugeezen), die meerendeels in d. amphitheatersgewijs op heuvelen gebouwde stad Macao
wonen. Daze wordt in een Chineesche en een
Portugeesche wijk gescheiden, is d. zetel v.
.een gouverneur, v. een bisschop en v. een
Chineeschen mandarijn en d. hoofdzetel v. d.
Fransche en Portugeesche zendelingen in
China. d. Binnenste haven is moerassig en
VI.
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alleen voor kleine vaartuigen toegankelijk,
d. buitenste is weinig beschut, zoodat alle
groote schepen 9-10 KM. voor d. stad moeten
ankeren; daardoor heeft Macao zijn rol v.
bemiddelaar tuss. China on Europa allengs a.
Hongkong moeten afstaan. Rtjst, thee, zijde,
suiker on indigo zijn d. hoofdartikelen v. d.
voer; ingevoerd wordt hoofdzakelijk zout.
Tot 1873 was Macao berucht als d. voorn.
plaats voor d. verscheping v. koeli's naar
West-India en Zuid-Amerika. 't Gezonde
klimaat maakt d. stad tot een geliefd zornerverblijf der in Hongkong en Canton gevestigde vreemdelingen. In d. nabijheid ligt d.
zoogen. grot v. Camans, waarin deze, naar
men wil, zijn „Lusiade" heeft gedicht. — Macao
behoort sedert 1556 a. Portugal en ward in 1845
een vrijhaven en door een verdrag v. 1862
nader a. d. Portugeesche kroon bevestigd,
terwijl een overeenkomst v. 1887 bepaald
heeft, dat Macao en onderhoorigheden nooit
zonder toestemming v. China a. een anderen
staat mogen overgaan.
Macarius. Verschill. geleerden v. dozen
naam zijn in d. geschiedenis bekend. d. Voornaamsten zijn:
MACARIUS, bijgenaamd DE DUDE, een Egyptisch monnik, die in 301 gab. ward en in 391
overl. Hij schreef in 't Grieksch Homilien,
die in 't Latijn vertaald on later in d. Parijsche
en Keulsche uitgaven v. d. „Bibliotheca patrum" z>jn opgenomen.
MACARIUS I, bisschop v. Antioc' i6 , die in
d. 7e eeuw een v. d. voorn. voorstanders der
Monothelieten was, welke slechts den wil in
Jezus Christus erkenden, in tegenstelling met
d. orthodoxe of rechtzinnige kerk, die een
goddelijken en een menschelijken wil in d.
Heiland aanneemt. Hij ward wegens zijn leerstellingen in een klooster opgesloten.
MACARIUS II, patriarch v. Antiochie, die eerst
een bekeeringstocht n. Palaestina ondernam
en zich later in een klooster in Vlaanderen
begaf, waar hij in 1101 overl.
MACARIUS I, bisschop v. Jeruzalem, 312-331.
Hij was een groot vriend v. keizer Constantijn
d. Groote on een hevig bestrijder v. 't Arianisme, ook op d. kerkvergadering to Nicaea.
MACARIUS II, bisschop v. Jeruzalem, 546-550.
Afgezet wegens vermeende instemming met
d. gevoelens v. Origenes, ward hij, na deswege
onschuldig verklaard to zijn, in zijn waardigheid hersteld.
MACARIUS, bijgonaamd DE JONGE, een Alexandrijnsch asceet, maakte grooten opgang in d.
5e eeuw. Duizenden volgden hem in d. woestijn on hij was een der voorn. grondleggers
v. 't Egyptische kluizenaarswezen.
MACARIUS, abt v. 't s. Jacobs-klooster to
Wurzburg in 't midden der 12e eeuw. Een
menigte wonderen worden omtrent hem verhaald.
MACARIUS, aartsbisschop v. Ancyra, die in
d. 15e eeuw leefde, heeft volgens Duphin
(„Bibl. der aut. Eccl.") eon werk tegen d.
Latijnsche kerk uitgegeven.
Macaroni is 't voorn. voedsel der armere
on tevens 't lievelingsgerecht v. alle klassen
der Napolitanen, zoodat zelfs sinds eeuwen
d. bewoners v. Napels d. bijnaam Macaronieters (mangia-maccaronz) gekregen hebben. d.
Macaroni wordt gemaakt v. tarwemeel, d.
harde tarwe, die in Zuid-Rusland groeit en to
Odessa en Taganrok ingescheept wordt, is
daartoe d. meest geschikte en ward vroeger
in Napels voor d. macaroni-fabrieken ingevoerd. Nochtans wordt deze korensoort, grano
Italic
duro of grano del Mare nero, ook in Zuid15
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met goed gevolg verbouwd. d. Beste macaroni
wordt uitsluitend en geheel v. dit grano-duromeel gemaakt, terwijl d. mindere soorten ook
wel v. ander meel bereid worden.
Macaronische verzen noemt men dezulke, waarin verschill. talon dooreen worden
gebruikt. Voor zoover men weet, is doze soort
v. poetische aardigheid voor 't eerst gebezigd
in Italie en Duitschland (Kurz, „Gesch. d.
Deutschen Literatur"). d. Naam v. dit pootisch
mengelmoes is afkomstig v. zekeren Teofilo
de Folenghi, 'een Benedictijner monnik, die in
1544 to Mantua in hoogen ouderdom overl. en
daze soort v. verzen, door hem zelf made
vorvaardigd, noemde naar d. bekende yolksspijs, welke in Italie algemeen gegeten wordt
(zie 't voorg. art.). Hij noemde ze „Macaronea"
op d. titel v. een bundel, dien hij in 1521
onder d. verdichten naam Merlin Coccai heeft
uitgeg. Ook ten onzent vond hij navolgers;
men zie o. a. Huygens' „011a podrida", beginnende:
Je n'ayme pas
Het lang relaes
De vostre escrit:
'k En ken mij niet.
en eindigende:
Om eens een
To make with her
Haren bidder
"E0 kn.°
'k Wousch u son.
Een eenigszins gewtjzigde soort dier verzen
bestaat hierin, dat men niet alleen d. woorden
v. een nieuwere taal met die v. een oudere,
met name d. Latijnsche, vermengt, maar ook
d. eerste naar d. vormen der laatste verbuigt
en vervoegt. Tot d. bekendste daarvan behooren d. a. Burman toegeschreven „Meditatio
seria super tabacatione' :
Cedite nasales, Knablativique etc.
alsmede d. derde „acte intermede" v. Moliere's
„Malade imaginaire":
Savantissimi doctores,
Medecinae professores,
Qui hic assemblati estis, etc.
Van dien aard is ook een gedicht „de Floia"
(over d. vloo) in d. bekende „Nugae Venales",
alsmede 't bekende:
Non omnes sunt kokki,
Qui longos dragere messos.
't Is overbodig to zeggen, dat daze grillige
vorm zich alleen voor een boertigen inhoud
leent. Zie Delepierre, „Macaroneana, ou melanges de literature macaronique des differents
peuples de 1'Europe" (1852); Geuthe, „Geschichte der Macaronischen poesie" (1829);
Lessing, „Kollectaneen" (in „Sammtl. Werke",
uitg. door Eschenburg, dl VII) en „Specimens
of Macaronic poetry" (1831).
Macartney (GEORGE, graaf), gab. 14 Mei
1737 to Lissanoure bij Belfast in Ierland, was
achtereenvolgens lid v. 't Parlement, secretaris
v. d. lord-luitenant v. Ierland, gouverneur v.
Granada en Tabago, v. Madras en v. d. Kaapkolonie. Ook bekleedde hij eenige diplomatieke
zendingen, onder welke d. meest bekende is
eon n. China, waarheen hij uit Britsch-Indie
in 1792 vertrok. Zijn reis derwaarts is door

zijn secretaris Staunton uitgegeven (Ned. vert.
Hoorn 1802, 7. dln). Nadat MACARTNEY zijn
betrekking a. d. Kaap d. Goode Hoop bad
neergelegd, overl. hij to Londen, 30 Mrt. 1806.
Macaulay (THOMAS BABIl■TG. TON, Lord), een
Britsch geschiedschrijver, criticus on staatsman, ward 25 Oct. 1800 to Rothley-Temple
(Leicestershire) gab. .Na to Cambridge zijn
studien voltooid to hebben, vestigde hij zich als
advocaat en veroorzaakte hij weldra algemeen
opzien door zijn „Essays" in d. „Edinburgh
Review". 't Beroemde artikel over Milton
verscheen in 't Augustusnummer v. 1825 en
't groot succes, dat hij daarmee behaalde, verzekerde hem al dadelijk een plaats in d. letterkundige wereld; onder d. titel „Critical and
Historical essays" zagen zijn stukken in ge ,
noemdblai1843tLnosewrk
in 3 deelen 't licht. In 1830 word MACAULAY
tot lid v. 't Lagerhuis gekozen ; v. 1834—'38
was hij lid v. d. Raad v. Calcutta en gouverneur v. Agra, v. 1839—'41 minister v. Oorlog
on v. 1846—'48 betaalmeester voor genoemd
ministerie met 't recht op een zetel en stern
in 't Parlement. Van dien tijd of wijdde hij al
zijn vrijen tijd a. 't groote geschiedkundige
work „History of England from the accession
of James II" (8 dln, London 1848—'62). 't Voor
zulk een work bijna ongehoord succes laat
zich verklaren door d. schitterenden stijl, d.
meesterlijke vaardigheid in 't schilderen der
gebeurtenissen, d. kunstvolle behandeling en
d. schikking der stof. Van 1852—'56 nogmaals
lid v. 't La,gerhuis, verkieeg hij in 1857 d.
titel Lord MACAULAY OF ROTHLEY PEER; hij nam
als zoodanig zitting in 't Hoogerhuis on overl.
28 Dec. 1859 to Kensington, waarna hij in
the Poets Corner" der Westminster Abdij
ward bijgezet. 't Onvoltooide 5e deal v. zijn
„History" verscheen in 1861. Zijn „Speeches"
zagen reeds vroeger 't licht, evenzoo zijn
„Biographical Essays". Ook schreef hij onder
d. titel „Lays of Ancient Rom" balladen,
romancen enz. Toch is MACAULAY'S vermaardheid niet meer dezelfde als tijdens zijn leven
of onmiddellijk na zijn dood. Men heeft hem
beschuldigd v. historische onjuistheden, ja
onwaarheden zelfs; men verwijt hem, dat
dikwijls persoonlijke antipathie en partijdigheld zijn oordeel over menschen en toestanden beheerscht hebben. Hij beschouwt 't leven
to veel v. d. materieele zijde. In zijn schrijven
is to veel licht, to weinig schaduw; niet zelden verwart hij d. ruischenden stroom zijner
eigen woorden met d. loop der gebeurtenisson; 't schitterende v. zijn stijl ontaardt soms
in gekunstelden zwier. Maar als verhaler v.
gebeurtenissen wordt MACAULAY door niemand
geevenaard, hij is d. helderheid zelf. MACAULAY'S groot verstand, zijn uitgebreide kennis,
zijn geestkracht, zijn vurige ijver en warme
vaderlandsliefde zijn verheven boven d. critiek. In een levensbeschrijving, v. d. hand v.
een zijner neven, Sir George Otto Trevelyan,
leeren wij hem kennon als d. hartelijkste,
onzelfzuchtigste bloedverwant, loyaal in zijn
vriendschap, rein v. harte, edelmoedig en
oprecht als een kind, een man, op wien d.
Britsche natie met recht trotsch is.
In 1880 verscheen een volledige uitgave v.
werken, in 18 dln, door d. zorg
zijner zuster, Lady Trevelyan. waarvan in
1889 een nieuwe druk 't licht zag. Zijn hoofdwerk werd achtereenvolgens in vele landen
vertaald uitgegeven, ten onzent door Dr. J. C.
v. Deventer onder d. titel: „Geschiedenis v.
Engeland" (4 dln, 1868—'69).
Macbeth, een Schotsch hoofdman, versloeg
MACAULAY'S
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in 1040 Duncan, koning v. Schotland, en maakte
zich meester v. d. troon. Wel moest hij't land
t. N. v. d. Tay afstaan a. d. Noorweegschen
graaf v. Orkney, terwijl andere streken v.
Schotland, zooals Cumbria en Lothian, d.
minderjarigen zoons v. Duncan trouw bleven.
Zijn zeventienjarige regeering staat in d.
kronieken geboekt als een tijd v. voorspoed.
Hij schonk land a. verscheidene zijner onderdanen en was d. eenige der Schotsche koningen,
die een reis n. Rome ondernam (1050) en daar
rijke gaven a. d. armen schonk. Malcolm Canmore, koning Duncan's oudste zoon, was n.
Engeland gevlucht bij zijns vaders dood en in
1054 voerde zijn oom Si ward, graaf v. Northumbria, een leger binnen Schotland, waarmee hij een bloedigen slag leverde tegen MA C.
BETH, die echter onbeslist bleef. Eerst drie
jaar later doodde Malcolm zijn vijand in
Lumphanan in Aberdeenshire. Met d. in overleveringen bewaard gebleven stof heeft Shakespeare tamelijk willekeurig omgesprongen in
zijn bekend treurspel „Macbeth".
Maccabeen is in d. Joodsche geschiedenis
d. naam der nakomelingen v. Matthatias,
priester to Modin in Judaea, die zich met
behulp v. zijn dappere zonen aangordde om
't juk der Syriers of to schudden en zijn
landgenooten to bevrijden v. d. wreede vervolgingen, die zij v. Antiochus Epiphanes to
verduren hadden. Een Bier zonen, Judas, had
d. bijnaam Makkaba, d. i. hamer 1). Hij bracht
een dappere legerbende tegen d. koning v.
Syrie op d. been, die hij tot een bewonderenswaardigen heldenmoed moist to ontvonken
en met welke 't hem inderdaad gelukte, zijn
vaderland aanvankelijk vrij to vechten, nadat
hij d. waardigheid v. hoogepriester verkregen
had, welke in dien tijd d. hoogste ook in 't
staatsbestuur was. Na zijn dood volgde hem
zijn brooder Jonathas op. Daze zette d. strijd
tegen d. Syriers voort, doch na vier jaren
als hoogepriester a. 't hoofd v. d. staat to
hebben gestaan, ward hij gevangen genomen
en gedood. Zijn broader Simon trad in zijn
plaats; hij ontweldigde d. burg v. Jeruzalem
a. d. Syriers en regeerde met veel roam, doch
ward op een gastmaal verraderlijk omgebracht.
Zijn zoon Johannes Hyrcanus volgde hem
op en 't was in diens geslacht, dat 't bewind
over 't vrijgestreden Joodsche yolk 85 jaren
lang (135—'50 v. Chr.) bewaard bleef, totdat
inwendige verdeeldheden 't den Romeinen
gemakkelijk maakten, zich v. d. heerschappij
over d. Joden meester to maken.
Ook wordt d. naam Maccabeen gegeven a.
die zeven broeders, welke met hun moeder
op last v. Antiochus wegens hun weigering
verboden spijs to eten wreedaardig zouden
zijn omgebracht (2 Macc. VII), welk verhaal
evenwel veel onwaarschijnlijks heeft. Niettemin zijn daze martelaars d. eenigen uit
d. voor-Christeltjken tijd, a. wie in d. Westersche kerk een gedenkdag is toegewijd,
1 Aug.; doch na d. 12e eeuw is die herinnering
V. genoemden dag geheel door die v. Petrus'
boeien verdrongen.
Onder d. apocriefe boeken des 0. V.
vindt men 2 boeken, die d. naam Maccabeen
dragen. 't Eerste behelst 't verhaal v. d.
1 ) volgens een andere verklaring zou d.
naam Maccaba ontstaan zijn uit d. Hebreeuwscbe letters, welke d. eerste zijn v. d. woorden: „Wie is u gelijk onder d. goden, Jahve"
(Ps. CXIII: 5), die Judas in zijn barrier zou
gevoerd hebben.
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heldendaden v. Matthatias en zijn zonen tot
a. d. dood v. Simon en is een zeer belangrijke
bijdrage tot d. geschiedenis. Oorspronkelijk
in 't Hebreeuwsch geschreven, bestaat 't nog
alleen in een Grieksche vertaling. 't Tweede
verhaalt gedeelteltjk dezelfde gebeurtenissen
en is een uittreksel uit een groot work v.
zekeren Jason v. Cyrene (2 Macc. II: 23). Dit
geschrift is oorspronkelijk in 't Grieksch
geschreven on schijnt minder geschiedkundige
waarde to hebben dan 't eerste, ofschoon d.
beschrijving der heldendaden v. Judas wel
zoo geregeld en duidelijk is. Behalve daze
twee, door d. R. K. Kerk als canoniek erkende
boeken der Maccabeen is er nog een derde,
dat zijn naam ten onrechte draagt, daar 't een
verhaal behelst v. d. vervolging der Joden
in Egypte onder Ptolemaeus Philopater. 't
Schijnt eerst na d. tijd v. Chr. in Egypte to
zijn geschreven en mist alle geloofwaardigheid,
waarom 't ook in d. Vulgata niet is opgenomen. Er zou ook nog een vierde book der
Maccabeen hebben bestaan, doch dit is geheel
verloren geraakt. Zie Wernsdorf, „De fide
historica librorum Maccabaeorum" (1747), on
v. Bemmelen, „De geschiedenis der Maccabeers
in hare veelzijdige belangrijkheid" (1837).
Mac Carthy (DENIS FLORENCE), een Iersch
dichter, uit een oud-Iersch koningsgeslacht
stammende, gab. in 1817 to Dublin, overl.
7 Apr. 1882 to Dublin. Zijn eerste gedichten
schreef hij voor 't tijdschrift d. „Nation" en
zijn verzamelde „Ballads, Poems and Lyrics"
verschenen in 1850. Op Shelley's voorbeeld
vertaalde hij zes v. Calderon's drama's uit
't Spaansch (1853), benevens vele andere werken, die hem in 1881 een medaille v. d. Koninkl. Academie v. Spanje deden verwerven.
Van zijn oorspronkelijke werken noemen we:
„Under-glimpses and other poems" (1857), „Bellfounder and other poems" (1857) en „Shelley's
early life" (1872).
Mac Carthy (JUSTIN), een Iersch schrijver
en staatsman, gab. 22 Nov. 1830 to Cork,
wijdde zich a. d. journalistiek, kwam in 1853 a.
d. redactie v. d. „Northern Time" to Liverpool,
ward in 1864 redacteur v. d. „Morning Star",
legde daze betrekking in 1868 neer on maakte
een groote reis naar d. Vereenigde Staten. Na
zijn terugkeer was hij medewerker a. d.
„Daily News", d. London, d. Westminster
on d. Fortnightly Review. In 1880 ward
hij lid v. 't Lagerhuis, waar hij d. Home-rule
partij koos. Zijn voorn. werken zijn d. „History
of our own Times" (4 dln, 1879), d. „History
of the four Georges" (1884) en The case
for Home Rule" (1887). Ook schreef hij vele
romans en novellen, waarvan we noemen:
„Paul Massic" (1866), „My ennemy's Daughter"
(1869), „Lady Judith" (1871), „A fair Saxon"
(1873), „Dear Lady Disdain" (1875), „Miss Misanthrope" (1877), „Linley Rochford" (1874),
„Donna Quixote" (1879), „Camiola" (1885) on
,The Right Honourable" (1886). Ook schreef
hij een aantal essays, onder d. titel „Con
Amore" (1868) uitgeg., „Critical Notice of
George Sand" (1870), „Prohibitory Legislation
in the United States" (1872), „Modern Leaders"
(1872) e. m. a. In 1890 ward hij door d. Iersche
Home Rulepartij tot Afgevaardigde in 't
Britsche Parlement gekozen.
Mac-Carthy (JUSTIN HUNTLY), een Engelsch schrijver en staatsman, zoon v. Justin
Mac-Carthy. Hij ward gab. in 1860 on bracht
zijn jeugd in Amerika door; daarna deed hij
een groote reis door Europa. Tegenwoordig
leeft hij in London on sedert 1884 is hij lid v.
't Engelsche Parlement. Als schrijver trad hij
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in 1883 voor 't eerst op met an werk „Outline
of Irish History" (1883). Hierop volgden versch ill. gedichten, als: „Serapion" (1883) ; „Hafiz
in London" (1886); „Harlequinade" (1889). Verder d. romans „Doom, an atlantic episode"
(1887, 5e dr., 1892), •„Dolly” en „Lily Lasso"
(1889), alsmede d. staatkundige geschriften
„England under Gladstone" (1885); „Ireland
since the union" (1887); „The case for Homerule" (1888). Van zijn dramatische gedichten
zijn d. belangrijkste „Vanity", The red rag",
„The wife of Socrates", The will and the
way" en Your wife"; Bovendien schreef hij
't hoogst belangrijke werk „The French
revolution", waarvan in 1890 twee din verschenen. Vooral is MAC CARTHY bekend door
zijn vertaling v. 't Perzische gedicht v. Omar
Khayoms ,Rubaiyan" (1889), welk gedicht door
stijl en inhoud a. Bodenstedt's „Mirza-Schaffy"
herinnert.
Macchiavelli of Machiavelli (spr.
Makkiawelli) (bacorio), eon beroemd Italiaansch
geschiedschrijver en staatsman, werd in 1469
to Florence uit eon adellijke, doch niet zeer
bemiddelde famine geb. Hij genoot een classieke opleiding, begaf zich in 't staatkundig
leven en was een vurig aanhanger v. d.republikeinsche partij, die tegen 't heerschende
geslacht der Medicis ijverde. Na d. verdrijving
dier familie (1494) werd MACCHIAVELLI secretaris v. Staat; hij redigeerde in die betrekking
d. notulen v. d. Raad v. Tien, leverde d. tekst
voor verdragen met vreemde staten en volbracht versch. zendingen bij Lodewijk XII v.
Frankrijk, bij keizer Maximiliaan en bij paus
Alexander VI (Borgia), v. welke gezantschappen hij alleszins lezenswaardige verslagen
opstelde, die d. toestand der verschill. hoven
met juistheid en scherpzinnigheid schilderen.
Bij d. restauratie der Medicis (1512) verliet hij
't staatkundig tooneel en hij wijdde zich nu geheel a. zijn studi6n. Onder d. voortbrengselen
v. zijn vernuftigen geest noemen wij in d. eerste
plaats zijn „Gesehiedenis v. Florence" (over d.
jaren 1205 tot 1424), in een onderhoudenden
stijl geschreven, een werk, ook hierom merkwaardig, omdat er voor 't eerst (bij een nieuwe-

ren schrijver) een wijsgeerige behandeling
der geschiedenis in wordt aangetroffen. d.
Onrustige, afwisselende tooneelen nl., die
MACCHIAVELLI in zijn „Historia" to beschrijven
had, herinnerden hem steeds a. d.lotgevallen
v. 't aloude Rome, d. grootste aller Italiaansche republieken, en zijn „Verhandeling over
Livius" toont, hoe ijverig hij die bestudeerd
had. Voorts schreef MACCHIAVELLI een comedie,

„Mandragora", waarin hij veal aanleg voor 't
blijspel doet uitkomen, en een onderhoudende
novelle, „Belphegor". Maar geen zi,jner geschriften is zoo bekend als zijn „II Principe"
(d. Vorst), een boek, waarin hij d. wijze ontvouwt, waarop een naar heerschappij strevend persoon macht in d. staat kan verwerven
en d. verkregen macht kan staande houden.
't Stollen v. zulk een werk en d. opdracht
ervan a. d. jongen Lorenzo de Medicis mag
bevreemding verwekken in een man, die zich
altijd een sterk voorstander v. d. republikeinschen regeeringsvorm had betoond; maar men
bedenke, dat d. tijd, gedurende welken 't gezag
der Medicis in Florence had opgehouden, tevens
die was, waarin d. Franschen geheel Italie
beheerschten. d. Verdrijving der „Barbaren"
vergoedde 't herstel der heerschersfamilie, die
orde en eenheid in 't gemeenebest terugbracht ;
en, meer met 't monarchisch beginsel verzoend, schreef MACCHIAVELLI genoemd werk
„II Principe". Geen boek is misschien ooit voor
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meer zedeloos on verderfelijk uitgekreten dan
deze verhandeling ; d. middelen en streken, die
er werkelijk ter verkrijging On handhaving
v. 't gezag worden opgegeven, zijn zoo berucht geworden, dat verraderlijke politiek en
Macchiavellisme synoniemen werden en dat
inannen, die d. kwaden invloed ervan wenschten to beetrijden, Anti-Macchtavellisten schreven (o. a. Frederik d. Groote. toen hij nog
prins was). Men doet echter onrecht, met d.
schrijver daarom voor eon gewetenloos man
to houden; — wij merken op, dat MACCHIAVELLI zijn vaderland, geheel Italie, waarlijk
lief had, dat hij zijn landgenooten altijd waarschuwde voor 't gevaar, dat hen v. Spanje,
Frankrijk en Oostenrkjk dreigde. d. Feilen v.
't beschuldigde book zijn niet die v. d. maker,
maar v. d. tijd; wat wij thans voor schandelijk of oneerlijk houden, daaraan ergerde
zich geen Italiaan in d. 15e eeuw. Honderdvoudige omstandigheden, die d. geschiedenis
der Italiaansche republieken ons leert kennen,
hadden die sluwe en geheinizinnige diplomatic noodzakelijk gemaakt, waarvan MACCHIAVELLI eon der bekwaamste en niet eon der
oneerlijkste beoefenaars was. Als bewijs strekt,
dat, toen 't book uitkwam, er zich niemand
a. stiet; eerst toen d. tijden en d. zeden veranderd waren en „d. Vorst" hetzelfde gablevan was, begun men d. onzedelijkheid ervan
op to merken; eerst sneer dan een eeuw na
worden zijn werken door d.
MACCHIAVELLI
Heiligen Stool veroordeeld. Men leze over
MA COHIAVELLI'S karakter Montador, „Macchia
velli, son genie et ses erreurs", en Macaulay's
voortreffeltjke „Essay", ten onzent onlangs ook
in d. „Tijdspiegel" overgezet. MACCHIAVELLI
overl. in 1527 na nog eons een post v. d.
Medicis to hebben aangenomen. — Een Fransche vertaling V. MACCHIA VELLI'S werken door
J. V. Perier verscheen to Parijs in 1825, een

Duitsche door Ziegler to Stuttgart in 1841.
Zijn leven word beschreven door Villari (3 din,
1877—'83) e. a. 'Lie verder ook Ellinger, „Die
antiken Quellen von Maccitiavelli's Staatsleh re" (1888).
Macchiavellisme, d. leer of staatkunde v.
d. hierboven genoemden Macchiavelli; sluwe,
arglistische politiek.
Macchiavellist, een aanhanger v. d.
grondstellingen, door Macchiavelli beleden (zie
't art. v. dien naam).
Mac Clellan (GEORGE BRINTON, gewoonlijk
M'CLELLAN
geschreven), eon Noord-Amerikaansch generaal, in d. Burgeroorlog, geb.
3 Dec. 1826 to Philadelphia, word in 1846 genieofficier en nam aanstonds deal a. d. veldtocht
n. Mexico, waar hij zich door dapperheid onderscheidde. Daarna werd hij leeraar a. d. militairo school to West-Point; hij ging vervolgens
als ingenieur n. Texas en Washington on
word in 1855 met drie anderen n. Europa gezonden om d. wijze v. oorlogvoeren gade to
slaan tijdens d. veldtocht in d. Krim. In 1857
word hij technisch directeur v. d. centraalspoorwegen v. Illinois en Ohio, bij 't uitbarsten
v. d. Burgeroorlog in 't voorjaar v. 1861 generaal-majoor en chef der militia v. Ohio en
spoedig daarop (in Mei) met 't opperbevel der
unie-troepen in West-Virginia belast. Na d.
nederlaag bij Bull Run (21 Juni) werd MAC
CLELLAN generaal v. 't leger a. d. Potomac on
1 Nov. 1861 chef v. 't geheele Unieleger. Maar
d. overheid to Washington was niet tevreden
met d. traagheid en groote voorzichtigheid
v. d. bevelhebber en daarom moest hij zich
11 Mrt 1862 weer tot 't bevel over 't Potomaclager bepalen. Hij verloor d. „zevendaagsche
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slag" bij Richmond (24 Juni — 1 Juli 1862) en
behaalde 16-17 Sept. v. 'tzelfde jaar d. everwinning bij Antietam, zonder daar echter
voordeel v. te hebben, waarom hij in Nov.
1862 zijn betrekking verloor. In d. herfst v.
1864 door d. democratische part candidaat
voor 't presidentschap gesteld, moest MAC
CLELLAN 't onderspit delven voor Lincoln; hij
begaf zich daarna n. Europa, vertoefde eenigen
tijd te Dresden en werd, na geruimen tijd
als ambteloos burger in zijn vaderland geleefd
te hebben, superintendent v. d. dokken en
havens te New-York, waar hij 29 Oct. 1885
overt. MAC CLELLAN was bij zijn soldaten zeer
bemired en hij verdiende hun liefde om d.
zorg, die hij voor hen droeg; maar hij was
al te voorzichtig en te langzaam in 't maken
v. plannen. Men zie zijn „Report on the Organisation and Campaigns of the Army of the
Potomac". Over hem schreven Hilliard (1864)
en Webb (1881).
Macclesfield, een stad in 't West-Engelsche graafs. Chester, met R6 000 inw. ligt t.
Z. v. Manchester a. d. Bollin, een linke
r zijrivier v. d. Mersey, heeft verscheidene kerken,
een museum, een Latijnsche school en omvangrijke spinnerij en weverij v. katoenen, wollen
en zijden stollen. In d. nabijheid bevinden
zich groote kolengroeven en 5 KM. v. d. stad
ligt 't stadje Boilington met 3962 inw., dat a.
d. industrie v. Macclesfield deelneemt.
Mac-Clintock (Sir LEOPOLD), gewoonlijk
M'CLINTOCK geschrevera, is een beroemd Engelsch Noordpoolvaarder, geb. 1819 te Dundalk
in Ierland. Van 1848—'59 ondernam hij drie
reizen in d. Noord-Amerikaansche Poolzee,
orn d. verloren John Franklin (zie Franklin)

uit 26 Oct. 1850 a. d. mond ,v. d. Prinee-ofWales-straat d. noordwestel. doorvaart ontdekte en waarvan hij eerst in 1854 na 't verlies v. zijn schip in Engeland terugkeerde.
Tot baronet verheven, overt. MAC CLURE 17 of
18 Oct. 1873 to Portsmouth. Zie Osborn, „The
Discovery of the North-Westpassage" (1856).
Mac-Cosh (JAMES), een Schotsch wijsgeer,
aanhanger der zoogen. Schotsche school, were
geb. 1 Apr. 1811 te Carskeoch, studeerde to
Glasgow en Edinburgh en werd in 1852 tot
hoogl. in d. wijsbegeerte a. 't Queenscollege
te Belfast benoemd, terwijl hij in 1868 in die
betrekking naar 't Princeton-college te NewYersey in N.-Amerika vertrok. Hij schreef
o. a. d. volgende werken: The method of
divine-government" (1850), The intuitions of
the mind" (1860), The supernatural in relation
to the natural" (1862), „Examinations of Mill's
philosophy, a defence of fundamental truth"
(1877), The emotions" (1880) en „Psychology"
(1886). Van 1882—'86 gaf hij „Philosophical
series" uit, die onder d. titel „Realistic philosophy" (2 din, 1887) 't licht zagen.
(JOHANNES),
eigenl. MAKMace o vius

geb. te Lobzenik in Polen in 1588,
ontving zijn worming te Dantzig en onderscheidde zich vroeg door groote scherpzinnigKOWSKY,

h eid, vooral in 't redetwisten. Na•onderscheiden Duitsche hoogescholen te hebben bezocht,
werd hij te Franeker in 1614 doctor, in 't
volgend jaar buitengewoon en weer een jaar
later gewoon hoogl. in d. godgeleerdheid, welk
ambt hij tot zijn dood (1644) bekleedde. Hij was
een zeer geleerd man, maar zijn vermengen
v. d. scholastieke wijsbegeerte met d. Hervormde godsdienstleer borokkende hem vele
onaangenaamheden, zelfs een zeer netelige
twistzaak met d. Dordrechtsche synode v.
1618 en 1619, v. welke d. gedrukte Handelingen
dier kerkvergadering zwijgen, doch die met
groote nauwkeurigheid door Heringa is in
't licht gesteld (Kist en Royaards, „Archief",

op te sporen en hij bracht in 1859 d. tijding naar
Europa, dat Franklin en zijn metgezellen op
hun tocht om d. Noordwestelijke doorvaart
te vinden waren omgekomen. In 1860 werd
M'CLINTOCK door koningin Victoria tot d. ridderstand verheven, in 1877 tot vice-admiraal benoemd en in 1883 tot admiraal bevorderd.
Sedert 1873 is hij commandant der koninklijke marinewerven te Portsmouth. Een beschrijving v. zijn belangrijkste poolreis gaf
hij in 't book „Voyage of the Fox in the Arctic

dl III). Van zijn geschriften, voor 't grootste
deel na zijn dood uitgegeven, zijn d. volgende
d. voornaamste: „Loci communes theologici"
(1639), „Distinctiones et regulae theologicae et
philosophicae" (1656), „Quaestion es theologicae"

seas" (1860).

(1626), „Collegia theologica" (1623), alsmede

Mac Closkey (JoHN), een kardinaal, geb.
20 Mrt 1801 te Brooklyn, in N.-Amerika, ontving zijn •opleiding a. een seminarie te Maryland en a. 't Collegium Romanum te Rome,
werd in 1834 tot priester gewijd, kreeg in 1847
't nieuwe bisdom Albany en is sedert 1864
aartsbisschop v. New-York, waar hij 15 Mrt
1875 tot kardinaalpriester verheven werd. Zijn
werkzaamheid voor d. R.-Kath. kerk was zeer
groot; daarvan getuigen vele kerkgebouwen
en d. invoering v. verscheidene godsdienstige
orden in 't bisdom New-York.
Mac-Cluer-Inlet of Mac-Cluer-Golf
is een bocht in 't westel. (Nederl.) deel v. 't
Australische eiland Nieuw-Guinea en wordt
door d. inboorlingen Telok Beroe genoemd.
Ze strekt zich 220 KM. ver in 't land uit en

eenige polemische verhandelingen, die in
Arnold's „Maccovius redivivus" (1659) opgenomen zijn. Zijn ambtgenoot Coccejus hield
een lijkreae op hem (1644).
Mac-Culloch (JOHN), een verdienstelijk
Engelsch geoloog, geb. 6 Oct. 1773 op Guernsey,
studeerde te Edinburgh in d. geneeskunde,
werd in 1803 chirurg in 't artillerie-college in
Londen, in 1820 tevens Warts v. prins Leopold, d. lateren koning v. Belgic en in 1830
professor a. d. militaire school te Addiscombe
en stierf 21 Aug. 1835 to Poldair (Cornwallis).
Zijn voorn. werken zijn : „Description of the
Western Islands of Scotland" (3 din, 1819),
„A geological classification" (1821), „The Highlands and Western islands of Scotland" (1824),
„A system of geology" (1831).
(JOHN RAMSAY), eon
Mac-Cu/Loch
Schotsch staathuishoudkundige, geb. 1 Mrt
1789 op Whithorn, was v. 1820—'32 professor
a. d. universiteit v. Londen, werd in 1838
controleur a. d. Stationary-Office aldaar en
stierf 11 Nov. 1864 to Londen. Hij is een der
uitstekendste verdedigers v. d. handelsvrijheld. 't Voorn. werk v. MAC CULLOCH is „Principles of political economy" (nieuwste dr.
1885). Verder noemen we: „Dictionary of commerce and commercial navigation" (nieuwe
uitgaaf, 1882), „Dictionary geographical, sta-

is slechts door een 25 KM. breede landengte

v. d. Geelvinkbaai gescheiden.
Mac Clure (Sir ROBERT JOHN LE MESURIER,
gewoonlijk M'CLURE geschreven), d. ontdekker
v. d. Noordwestelijke doorvaart, geb. 28 Jan.
1807 te Wexford in Ierland, maakte zich reeds
in 1838 als inspecteur der scheepstimmerwerven in Canada verdienstelijk, volgde v. 1848—'49
James Ross op d. expeditie ter opsporing v.
Franklin on ondernam als bevelhebber v. 't
schip „Investigator" in 1850 d. beroemde ontdekkingsreis, waarop hij v. d. Behringstraat
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tistical and historical" (2 dln, 1846, nieuwe
uitgave 1866) en„Descriptive and national
account of British -Empire” (2 dln, 1847).
Macdonald

(ETIENNE JACQUES JOSEPH

hertog v. Tarente, maarschalk en
pair v. Frankrijk, werd 17 Nov. 1765 te Sancerre (Cher) uit een familie v. Schotschen oorsprong geb. Nadat hij zijn studien voltooid had,
werd hij luitenant bij 't Iersche regiment Dillan.
MACDONALD toonde zich een ijverig aanhanger
v. d. omwenteling ; d. dapperheid en d. talenten,
die hij in d. slag bij Jemappes ten toon spreidde,
deden hem d. rang v. kolonel verwerven
en voorts in 1793 dien v. brigade-generaal, in
welke betrekking hij d. voorhoede v. 't noorderleger onder Pichegru aanvoerde, terwijl d.
veldtochten v. 1793 en 1794 in Belgie hem
ruimschoots d. gelegenheid aanboden zich to
onderscheiden. Tot belooning v. d. ijver en
d. mood, die hij bij d. overgang v. d. Waal
in 1795 betoonde, werd hij tot di visie-generaal
benoemd. Achtereenvolgens in Duitschland en
Italie gediend hebbende, kreeg hij door zijn
schoone manoeuvres en zijn wtjze beschikkingen een welverdienden naam als militair,
waardoor hij tot d. eerste militaire waardigheden opklom. In 1798 werd hij gouverneur
v. d. Kerkelijken Staat ; hij trok echter voor
't Napolitaansche leger onder Mack terug, ver-•
eenigde zich met Championnet en sloeg nu
met dien generaal d. Napolitanen terug. Championnet, in ongenade gevallen, moest zijn
bevelhebberschap a. MACDONALD overgeven.
Doze behaalde nu vele voordeelen in Calabria,
maar was door d. nadeelen, welke Scherer
ondervonden had, genoodzaakt d. terugtocht
a. to nemen. 12 Juni 1799 sloeg hij d. Oostenrijkers bij Modena, maar hij werd eenige dagen
later in d. driedaagschen slag a. d. Trebia
(17-19 Juni), waarin hij verscheiden wonden
ontving, geheel verslagen. Zijn toestand ware
hopeloos geweest, indien hij niet door bekwame
manoeuvres zijn vereeniging met Moreau had
weten to bew erk en. Door wonden genoodzaakt
't leger to verlaten, was hij bij d. gebeurtenissen
v. 18 Brumaire to Versailles on ondersteunde
hij Bonaparte met liver. Deze schonk hem
ALEXANDRE),

't bevel over 't reserve-leger to Dijon, waarmee
hij onmiddellijk in Zwitserland drong on zijn
room door d. veldtochten v. 1800 en 1801 vermeerderde. Na d. vrede v. Luneville ging hij
als gezant n. Denemarken en hij werd bij zijn
terugkomst in 1803 met 't groot-officierskruis
v. 't legioen v. eer beloond. d. Moed en liver,
ter verdediging v. Moreau door hem a. d.
dag gelegd, haalden hem d. ongenade v. Bona.
parte op d. hals. Eerst in 1809 riep d. keizer
horn terug en gaf doze hem 't bevel over een
divisie v. 't leger v. Italie onder prins Eugene;
hier onderscheidde hij zich bij d. overtocht
v. d. Piave en d. Isonzo en bracht hij veel toe
tot d. overwinning v. Raab (14 Juni). d. Uitstekende diensten, welke hij to Wagram
bewees en waaraan Napoleon zelf d. overwinning toeschreef, deden hem op 't slagveld
d. maarschalksstaf verwerven. Tot hertog v.
Tarente benoemd, kreeg hij 't bevel over
't le legerkorps in Spanje, waar hij met onderscheiding streed, totdat hij bij d. veldtocht
n. Rusland 't bevel over 't 10e korps v. 't
groote leger kreeg. Hij trok 24 Juni to Tilsitt
ver d. Niemen, nam Dunaburg en bezette d.
uitgestrekte stellingen bij Riga, waar hij veelvuldige gevechten leverde. d. Terugtocht v.
Napoleon noodzaakte ook hem zijn stellingen
to verlaten en niettegenstaande d. afval der
Fruisische troepen onder York hield hij d.
Russen in toom on kwam hij in goede orde,
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3 Jan. 1813, to Koningsbergen. Gedurende d.
veldtocht v. 1813 voerde hij 't lie korps a.; hij
slbeg zijn vroegeren onderbevelhebber York bij
Meisburg (29 Apr.), woonde d. veldslagen v.
Ltitzen on Bautzen bij on werd a. d. Katzbach
door Blticher geslagen. Na d. ongelukkigen slag
bij Leipzig moest hij d. terugtocht des lagers
dekken on redde hij zich slechts door d. Pleisse
over to zwemmen; Hanau schonk hem nieuwe
lauweren en deden hem d. vleiendste loftuitingen v. d. keizer verwerven. In 1814
deed hij nog d. ongelooflijkste pogingen om
d. overwinning a. d. Fransche vanen to kluisteren ; toen hij echter inzag, dat alle tegenstand vruchteloos was, was hij 't vooral, die
d. keizer aanraadde afstand v. d. troon to
doen. Hij onderwierp zich voorts a. d. Bourbons on werd tot pair on ridder v. d. Heilige
Lodewijks-orde benoemd. Bekend is zijn edel
gedrag bij d. terugkomst v. Napoleon; gedwongen, zijn stalling to Lyon to verlaten, stelde
hij zich onder d. orders v. d. hertog v. Berry; hij
begeleidde voorts koning Lodewijk XVIII tot
Menin on keerde n. Parijs terug, waar hij zich
als eenvoudig grenadier op d. controls v. d.
nationals garde list inschrijven. Na d. tweede
restauratie word hem d. moeielijke taak opgedragon, 't leger v. d. Loire to ontbinden. In
1816 word hij tot groot-kanselier en grootkruis
v. 't legioen v. eer benoemd en voortdurend
met eerbewijzen v. allerlei aard overladen.
Niettegenstaande 'dat alles verdedigde hij in
d. kamer der pairs I. grondwettige vrijheid.
Na d. Juli-revolutie onttrok hij zich a. 't openbare leven on leefde hij op 't kasteel bij Guixe,
waar hij 24 Sept. 1840 overl.
(GEORGE),
een Engelsch
Mac-Donald
dichter en novellist, geb. in 1824 to Huntley
(graafsch. Aberdeen), studeerde in d. theologie a. 't Independent College to Highbury en
was eenigen tijd predikant to Arundel (Sussex) en to Manchester, maar moest om zijn
gezondheid 't preeken opgeven. Na eon kort
verblijf in Algiers vestigde hij zich to
London, waar hij zich a. d. letterkunde
wijdde. Van zijn talrijke werken noemen we
d. gedichten „Within and Without" (1856),
„Poems" (1857), „Phantastes, a Faerie Romance" (1858), d. romans „David Elginbrod"
(1862), „Alec Forbes of Howglen" (1865), „Annals of a Quiet Neighbourhood" (1866), „Guild
Court" (1867), The Seaboard Parish" (1868),
„Robert Falconer" (1868), „Wilfrid Cumbermode" (1871), The Vicars Daughter" (1874),
„Malcolm" (1874), „s. George and s. Michael"
(1875), „Thomas Wingfold, Curate" (1876), The
Marquis of Lossie" (1877), „Sir Gibbie" (1879)
en „What's Mine's Mine" (1886). Ook schreef
MAC-DONALD boeken voor d. jeugd, als „Dealings with the Fairies" (1867), „Ranald Bannerman's Boyhood" ;1869), The Princess and the
Goblin" (1871), on godsdienstige werken, bijv.
„Unspoken Sermons" (1866—'89) on The Miracles of Our Lord" (1870). MAC-DONALD iS 00k een
uitstekend lezer en v. 1872—'73 maakte hij
een rein door d. Vereen. Staten om lezingen
te liouden.
Macedo (AyroNius), geb. to Coimbra in
1612, trad reeds als knaap in d. orde der
JezuYeten; hij deed eerst een zendingsreis in
Afrika en behoorde vervolgens tot 't gezantschap v. Johannes IV, koning v. Portugal, a.
koningin Christina v. Zweden bij haar komst
op d. troon. d. Plechtigheden bij haar kroning
heeft hij beschreven in een „Descriptio coronationis" etc. (Stockholm 1650). Hij was d. man,
die 't eerst a. daze vorstin aanleiding gaf tot
haar later gevolgden overgang tot d. R.-Kath.
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Kerk. d. Plaats noch 't jaar v. zijn overlijden
zijn met zekerheid bekend. Men weet alleen,
dat hij zich eenige jaren to Lissabon met
geletterden arbeid onledig hield, waarvan
„Lusitania infulata et purpurata, seu pontficibus et cardinalibus illustrata" (Parijs 1673)
't voorn. werk is.
Macedo (FRANCISCUS), brooder v. d. vorige,
een der vruchtbaarste schrijvers v. d. 17e eeuw,
ward in 1596 to Coimbra gob. Ook hij trad
vroeg in d. orde der Jezdieten, in wier belang
hij onderscheidene werken schreef. Gretig
omhelsde hij bij d. troonsbestijging des hertogs
v. Braganza diens partij en hij verdedigde haar
zoowel in een verhandeling „De jure succedendi in regn. Lusitan". (1644) als in een
„Propugnaculum" (1647), dat ook licht verspreidde over d. geschiedenis der zuidelijke
Nederlanden v. dien tijd. Hij maakte vervolgens deel uit v. een gezantschap in Frankrijk, gaf to Rome lessen tot verdediging
v. 't R.-Kath. geloof en was 't laatst hoogl.
in d. godgeleerdheid to Padua, waar hij in
of omstreeks 1678 overl. Ouder zijn geschriften
vinden wij vermeld : „De adventu Jacobi in
Hispaniam" (1642); „De usu fermentati" (1673);
„De ritu azymi" (1673); „Theses Rhetoricae"
(1670) ; „Chronologia" (1666), enz.
Macedo (PADRE JOSE AGOSTINHO DE), eon
Portugeesch dichter, geb. 11 Sept. 1761 to
Beja, was tot 1792 Augustijner monnik, sedert
1802 hofprediker, sedert 1812 ook Volksvertegenwoordiger en sedert 1830 chronist v. d.
overweldiger Don Miguel en overl. in 1831 to
Pedroucos. Zijn beste gedichten zijn „Newton",
„Nova Argonauta" en 't comische heldengedicht „Os Burros"; d. beste zijner prozawerken, die uitmunten door bijtende satire en
geest, zijn „Cartas a Manoel Mendes Fogaca"
en ,As pateadas".
Macedo (JAQUIM MANOEL DE), een bekend
Braziliaansch scbrijver, geb. 24 Juni 1820 to
Sao Joao d'Itaborahy (prov. Rio de Janeiro),
was professor in d. geschiedenis a. 't Collegio
Imperial de Petro II to Rio de Janeiro en
ook Afgevaardigde v. 't yolk. Behalve historische en geographische leerboeken schreef
MACEDO d. comedies „Fantasma branco" (1856)
en „Luxo e Vaidade" (1859), talrijke drama's,
waarvan vooral 't nationale stuk „Cobe bijval
vond, evenals 't epos „A. Nebul osa", maar
vooral romans, als 2Moreninha", „0 moco
louro" (50 dr. 1877), „Vicentina".
Macedonid, oudtijds ook Emachia genoemd, was d. naam v. een land, dat onder
't koningschap T. Philippus en nog meer
onder dat v. zijn zoon, d. wereldveroveraar
Alexander d. Groote, zeer vermaard word.
't Lag t. N. v. Griekenland en strekte zich
oorspronkelijk v. d. Olympus tot a. d. uitmonding v. d. rivier Lysias uit, doch ward
onder d. twee genoemde koningen vergroot
tot een rijk, dat zich uitstrekte tot 't tegenwoordige Albania en Oost-Roemilia. d. Grond
is bergachtig on was reeds in d. oudheid
beroemd wegens haar goud- on zilvermijnen.
Ook vindt men er, vooral langs d. kusten,
vele zuidvruchten en rijke graanvelden. Van
d. steden v. 't oude Macedonia bestaan nog :
Pella, d. oude hoofd- on zetelstad der Macedonische koningen, thans grootendeels een
mine — Thessalonica, thans d. bloeiende
koopstad Saloniki, d. tegenwoordige hoofdstad,
met 80 000 inw. Syros,.een zeer oude stad
a. d. Stroema, met 30 000 mw. — Scopia, oudtijds Uscup, vroeger een bloeiende koopstad,
thans in verval, maar toch nog 10 000 inw.
tellende.
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een Illyrisch herdersvolk, dat -door Grieksche
volkplantingen omstreeks 800 v. Chr. in aanraking kwam met d. toenmalige wereldbeschaving. Van dien tijd of nam 't rijk toe in
bloei on aanzieu, totdat 't na d. dood v. Alexander d. Groote verbrokkeld ward en omtrent
twee eeuwen v. Chr. v. lieverlede geheel onder
d. machtbder Romeinen geraakte. Later maakte
't een deal uit v. 't Oost-Romeinsche rijk en
ging 't in d. macht der Turken over. — Zie
Muller, „Ueber die Wohnsitze, die Abstammung and die alter° Geschichte des Macedonischen Volkes" (1825), on Flathe, „Geschichte
Macedoniens" (1832-1834, 2 din).
Macedoniers, eon secte, die in d. 9e eeuw
in d. Christelijke kerk bestond en zijn naam
had naar Macedonius, die v. 340 tot 350 patriarch to Constantinopel was. Doze ontkende
d. goddelijke persoonlijkheid v. d. H. Geest
on noemde dien een dienaar v. God. Zijn
gevoelen word door 't Concilie v. Constantinopel (381) veroordeeld. d. Naam Macedoniers
is echter in d. kerkelijke geschiedenis v. dien
tijd ook meer algemeen gebezigd aangaande
alien, wier denkwijze omtrent d. H. Geest v.
d. rechtzinnige leer afweek. Zie Gottzius, „de
Macedonianis" (1688).
Macedonisch jaar, een maanjaar, dat
d. Macedoniers gebruikten, eer Alexander d.
Groote zijn veroveringstochten deed. 't Had
12 maanden, Andynaios, Peritios, Dystros,
Xanthicos, Artemisios, Dasios, Parsemos,
Laos, Gorpiaios, Hyperbecetaios, Dios en Apellaios, die om beurten 30 en 29 dagen telden.
Maceio, d. voorn. haven v. d. Oost-Braziliaansche prov. Alagoas met 12 000 inw.,
voert suiker en katoen uit, heeft een regeeringspaleis, een lyceum, een katoenweverij,
een machinenfabriek en scheepstimmerwerven
en staat door twee spoorwegen met% binnenland in verbinding.
Macerata, een Midden-Italiaansche prov.
in 't landschap Marken, t. Z. v. d. prov. Ancona tuss. d. Apennijnen en d. Adriatische zee
gelegen, telt op circa 50 vk. mijlen 249 950
inw. d. Roofdstad Macerata, met 20 925 inw.,
ligt schilderachtig op een 368 M. hoogen berg
tuss. d. Chienti en d. Potenza, heeft stevige
muren, is d. zetel v. een bisschop, heeft een
universiteit met juridische faculteit on specials
cursussen voor goneeskunde, een gymnasium,
een technische school, een bibliotheek, een
museum en aardewerk- en glasfabtieken. In
d. nabijheid der stad liggen d. ruInen v. 't oude
Recina.
Mac Farren (GEORGE ALEXANDER), een
Engelsch componist, geb. 2 Mrt 1812 to Louden en overl. 2 Nov. 1887. Opgeleid a. d. koninkl.
academie voor muziek to London, ward hij
in 1834 tot leeraar a. die inrichting en in 1875
tot hoogl. a. d. universiteit v. Cambridge benoemd. MAC FARREN componeerde o. a. d.
oratoria „Johannes d. Dooper", „d. Opstanding" en „Jozef", benevens d. opera's „Don
Quixotte", „Karel II", „Robin Hood" en „Devils Opera"; verder schreef hij nog een aantal ouvertures, cantates, symphonieen, sonatas
enz. Ook als medewerker a. verschill. muzikale tijdschriften was hij zeer bekend. Een
jongere brooder v. hem, WALTER CECIL MAC
FARREN, is sedert 1846 tevens leeraar a. d.
Londensche academie voor muziek en verwierf
zich ook een gunstigen naam door verschill.
composites.
Mac Gillavry (THEODORUS HENDRIK), een
Nederl. geneeskundige, geb. 3 Juni 1835 to
Batavia, studeerde to Utrecht, Parijs, Bergin
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en Weenen en promoveerde 25 Juni 1858 a.
eerstgenoemde academie op een dissertatie, getiteld „Onderzoekingen over d. hoegrootheid der
accommodatie". Na achtereenvolgens officier
v. gezondhoid in Nederl. Oost-Indie, leeraar
bij 't Middelb. Onderwijs (a. d. Twentsche
industrie- on handelschool on a. d. hoogere
burgerschool to Tilburg) on directeur der
Rijks-Veeartsenijschool geweest to zijn, werd
MAC GILLAVRY tot hoogl. in d. genAbsk.faculteit a. d. Leidsche hoogeschool benoemd. Hij
schreef o. a. d. volgende werken: „Zur Anatomie der Leber" (1864), „d. Invloed v. d. nervus vagus op d. ademhalingsbewegingen"
(1866), „d. Kleuren v. Cicindela" (1870), „d.
kunstmatige digestie v. cellulose" (1875), „Microscopisch onderzoek v. leukaernisch menschenbloed" (1879), „lets over on naar aanleiding v. sympathische ophthalmic," (1881) en
„Nier-atrophie on hart-hypertrophie" (1888).
Mac-Gregor (JoHN), een Engelsch reiziger,
gob. in 1825 to Gravesend, studeerde to Dublin
on Cambridge on bereisde v. 1848 of Europa,
't Morgenland, Noord-Afrika on Noord•
Amerika, waarover hij . bijzonderheden meedeelde in „Three days in the East" (1850) en
Our Brothers and Cousins etc" (1859). In 1865
begon hij alleen zijn uitgestrekte tochten in
een kleine, slechts 70 pond zware kano, d.
Rob Roy"; o. a. ging hij n. Sleeswijk, Holstein,
Denemarken, Zweden, Noorwegen, Egypte,
Palestina enz. Over daze tochten gaf hij uit
„A thousand miles in the Rob Roy canoe on
rivers and lakes in Europe" (1866), The Rob
Roy on the Baltic" (1867, 4e dr. 1874), The
voyage along in the yawl Rob Roy" (1867),
„The Rob Roy on the Jordan, Nile, etc" (1869,
4e dr. 1874). Thans is MAC GREGOR kapitein
v. d. Royal Canoe Club.
Mach (ERNST), gob. 18 Febr. 1838 to Turas
in Moravia, werd, na to Weenen gestudeerd
to hebben, in 1861 gewoon hoogl. in d. wiskunde to Graz on in 1867 hoogl. in d. natuurkunde to Praag. In 1880 werd hij lid v. d.
Academie v. Wetenschappen to Weenen en
behalve opstellen in wetenschappelijke tijdschriften schreef hij „Compendium der Physik" (1863), „Einleitung in die Helmholtz'sche
Musiktheorre" (1866), „Ueber die physiologische Wirkung raumlich vertheilter Lichtreize
auf die Netzhaut" (1866—'68), „Optisch-akustische Versuche" (1873), „Die Mechanik in ihrer
Entwickelung" (1883) on „Analyse der Empiindungen" (1886).
Machaon, d. zoon v. Aesculapius on d.
brooder v. Podalarius, vertrok met d. Grieken
onder Agamemnon naar d. belegering v. Troje,
waar hij zijn landslieden als geneesheer on
wondarts v. veal dienst was; doch hij werd
gedurende d. belegering door Eurypylus, een
beroemd Trojaan, gedood. Hij ontving na zijn
dood goddelijke eerbewijzing, to Gerenia in
Messenie, waar zijn grafsteen was. — Oneigenlijk noemt men ook een Machaon iemand,
die gaarne snijdt of steekt; verder een voorvechter; eindelijk een bijzondor groote on
fraaie vlindersoort.
Machicoulis noemt men een soort v.
uitstekende galerij v. metselwerk of planken,
die dient om d. voet v. een muur, welke goon
flankverdediging heeft, to bestrijken. In oude
vestingen ziet men nog dikwijls dergelijke galerijen. Bij een huisverdediging kan men spoedig
een machicoulis boven d. ingang vormen,
door uit 't venster 2 of 3 ribbon to steken, doze
a. d. vloerbalken good to bevestigen, daarna
met planken to bekleeden, waartusschen men
breeds schietsleuven openlaat, on op doze

uitstekende balken een kast to timmeren,
waartegen men zandzakken, matrassen enz.
plaatst om tegen geweervuur gedekt to zijn.
In plaats v. een kast to timmeren kan men
ook een afdak v. tegen elk. geplaatste balker'
maken. Door d. vermelde schietsleuven begroet
men d. vijand met geweervuur of men werpt
hem met steenen, balken, enz.
Macht is d. naam, dien men geeft a. een
product v. gelijke factoren. Is a een dozer
factoren en n hun aantal, dan schrijft men d.
macht v. a in d. vorm an (a tot d. ne macht).
Volgens doze bepaling is n een geheel rekenkundig getal. Men heeft verder nog d. volgende bepalingen in d. wiskunde ingevoerd:
a ±n beteekent a°,

1

•

an
p

aq

a°
Alle machten hebben d. volgende eigenschapp en :
1.

an . am .------ a" -F r";

2.

a" :am = an—m ,

3.

(a. b)° = an .bn,

4.

(ct..) "

5.
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MaCirli (FRANCESCO GIOVANNI), eon Italiaansch schilder, gob. 23 Jan. 1829 to Napels,
ontving zijn opleiding a. d. schilderacademie
to Rome, waar hij zich vooral tot eon voortreffelijk landschapschilder bekwaamde. Zijn
voorn. stukken, meest Italiaansche beelden
on alle uitmuntende door een fraai koloriet
on juistheid v. teekening, zijn: „d. Terugkeer
v. een Madonnafeest", in 't museum to Napels
geplaatst, „Eon straat in Pompeji", „Eon zeegezicht to Capri", „Kust a. d. Adriatische
zee", „Na d. wijnoogst" en „Hydepark to
London".
Mackay (CHARLES), een Schotsch dichtor
on schrijver, gob. in 1814 to Perth, ontving
zijn opleiding to London on to Brussel on
toonde reeds vroeg zin voor verzen maken.
In 1834 gaf hij een bundel gedichten in 't
licht; hij werd daarop medewerker a. d.
„Morning Chronicle", redigeerde v. 1844—'47
d. „Glasgow Argus", schreef hoofdartikelen
voor d. „Illustrated 'London News", stichtte
in 1860 d. „London Review", leefde daarna
in Fernheell (Surrey) on overl. 27 Dec. 1889
to London. Van zijn werken noemen we:
„Memoirs of extraordinary popular delusions"
(3 dln, 1841, nieuwe geillustreerde uitgave
1869), „Legends of the Isles" (1845,2e dr.,1867),
„Voices from the crowd" (1846, 5e dr., 1857),
„Luck and what came of it" (3 dln, 1881),
„Glossary of obscure words and phrases in
the writings of Shakespeare" (1887). Eon gezamenlijke uitgave zijner pootische werken
verscheen in 1876.
Mackay (AENEAS, baron), eon Nederl.
staatsman, gob. 29 Nov. 1838 to Nijmegen, studeerde to Utrecht in d. rechten en promoveerde
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aldaar in 1862 op een dissertatie, getiteld „d.
Uitsluiting v. geestelijken en bedienaren v. d.
godsdienst uit d. Volksvertegenwoordiging
volgens art. 91 der Grondwet". Na zich in
zijn geboorteplaats ale advocaat gevestigd to
hebben, werd hij in 1865 substituut-griffier 13(j
d. arrondissements-rechtbank to Zutfen en in
1873 rechter aldaar. In 1876 door 't district
Amersfoort tot lid v. d. Tweede Kamer der
Staten-Generaal gekozen, waarin hij gedurende
1884—'85 d. voorzittersstoel bekleedde, werd
MACKAY 20 Apr. 1888 tot minister v. Binnenl.
Zaken benoemd, als opvolger v. 't derde
ministerie Heemskerk. Hij was d. anti-revolutionnaire beginselen toegedaan en handhaafde
zijn zetel in 't naar hem genoemde kabinet
tot 21 Aug. 1891, toen dit bewind vervangen
werd door 't ministerie Tienhoven.
Mackeldey (FERDINAND), geb. 5 Nov. 1781
te Brunswijk en overl. 20 Oct. 1834 als hoogl.
in d. rechten a. d. hoogeschool to Bonn. Hij
schreef vele hoog gewaardeerde geschriften
over zijn vak. Zijn „Lehrbuch der Institutiones" (1814), later onder d. titel „Lehrbuch des
heutigen Romischen Rechts" verschenen, is
een verdienstelijk, nog steeds op prijs gesteld
boek.
Mackenzie (HENRY), een Engelsch romanschrijver, geb. to Edinburgh in 1745 en overl.
aldaar 14 Jan 1831, trad in 1771 't eerst op
met een roman onder d. titel „The man of
feeling", waarop spoedig The man of the
world" on „Julia de Roubigne" volgden. Doze
verhalen ademden geheel en al d. weekelijkheid v. dien tijd; later echter ontwikkelde hij
zich tot meer fijnheid v. geest on vernuft;
hij wordt gehouden voor een der gelukkigste
navolgers.v. Sterne, wiens luim hij niet evenaart, maar dien hij in smaak overtreft. Als
beoefenaar der letterkunde v. zijn vaderland
heeft hij zich bekend gemaakt door een vertoog
over d. echtheid der gedichten v. Ossian.Zijn
gezamenlijke werken zijn to Londen in 1818
in 8 din uitgegeven; Walter Scott heeft zijn
levon beschreven in zijn „Lives of the novelists.
d. grootsto Noord-AmeriMackenzie,
kaansche rivier, die in d. N.-IJszee uitmondt,
ontspringt op 't Rotsgebergte als Athabasca,
valt in 't Athabascameer, dat hij als Slavenrivier verlaat, neemt links d. Peace River
(Vrederivier) op, stroomt door 't Groote Slavenmeer en neemt dan d. naam Mackenzie
aan. Als zoodanig stroomt hij n. 't N.-W., hij
neemt daarna links d. Liard of Drase River
op, rechts d. afvloeiing v. 't Groote Berenmeer
en eindigt in een delta. Zijn loop bedraagt
437 mijlen en 't stroomgebied omvat 27 582
vk. mijlen. Zijn naam heeft d. Mackenzie v. d.
ontdekker, Alexander Mackenzie, die haar in
1789 v. 't Athabascameer tot d. mond yolgde.
Zie A. Mackenzie, „Voyages through the Continent of North America" (1802).
Mackenzie (Sir MORELL), eon beroemd
Engelsch geneesheer, geb. 7 Mei 1837 te Leytonstone in Essex en overl. 4 Febr. 1892 to
Londen. Na zijn studien to Londen, Weenen.
Boeda-Pest en Partjs voltooid to hebben, vestigde hij zich in Engelands hoofdstad, waar
hij weldra beroemd werd door zijn bijzondere
studie v. ziekten in d. keel on 't strottenhoofd. In 1863 stichtte , hij er 't voorbeeldig
ingerichte „Hospital for diseases of the throat"
en hij schreef voorts, onder meer, d. volgende
werken: On the pathology and treatment of
diseases of the larynx" (1863), „The use of
the laryngoscope in diseases of the throat"
(1865), „Diphtheria of the throat and nose"
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(2 din, 1880—'84) on The hygiene of the
vocal organs. A practical handbook for singers
and speakers" (1887). MACKENZIE'S naam is ook
algemeen bekend geworden door zijn behandeling v. d. keelziekte des Duitschen keizers
Frederik III.
Mackinaw-straat, een 6 KM. breed en.
60 KM. lang water in 't gebied v. d. Canadasche meren in Noord-Amerika, dat 't .
Michigan- en 't Huronmeer verbindt. Hieraan
ligt 't 95 M. hooge Mackinaw-eiland, dat om
zijn vestingwerken 't „Gibraltar v. d. Canadasche moron" genoemd wordt, en op een
bocht a. d. zuidzijde d. stad Mackinaw, d.
hoofdplaats v. 't gelijknamige graafs. v. d.
bondstaat Michigan.
Mac Kinley (WILLIAM), een Noord-Amerikaansch staatsman, geb. 29 Jan. 1844 to Niles.
in Ohio, nam in 1861 dienst in 't vrijwilligersregiment on bracht 't in d. loop v. d. oorlog
tot majoor. Na 't einde v. d. krijg ging hij in d.
rechten studeeren en hij vestigde zich in 1867
in 't kanton Ohio als advocaat. Sedert een
levendig aandeel in 't openbare leven nemend,
werd hij in 1877 door d. republikeinsche partij
tot lid v. 't Congres gekozen, waar hij zich
als hevig woordvoerder v. d. protectionisten
deed kennen. d. Naar hem genoemde on in
1890 ingevoerde Mac Kinley-wet bepaalde, dat
er voor buitenlandsche producten een verhoogd invoerrecht zou geheven worden. d.
Mac Kinley-wet staat dus tegenover 't vrijhandelsstelsel.
Mackintosh (Sir JAMES), gob. 24 Oct. 1765
to Dores in 't Schotsche graafs. Inverness, gestorven 30 Mei 1832, beoefende eerst d. geneeskunde en legde zich later op d. rechtsgeleerdheld toe. Toen in 1790 Burke's „Reflexions"
(tegen d. Fransche revolutie) waren verschenen,
droeg MACKINTOSH d. verdediging v. die gebeurtenissen voor in zijn „Vindiciae Gallicanae"
(Frankrijk verdedigd), dat veel opgang maakte
en d. schrijver d. vriendschap v. d. staatsman
Fox bezorgde. Voor d. rechtbank verdedigde
hij later zekeren Peltier, die een lasterschrift
tegen Bonaparte (toen eersten consul) had
uitgegeven. In 1804 kreeg MACKINTOSH d. betrekking v. rechter to Bombay on hij bleef in Indio
tot 1811. In 't moederland teruggekeerd, kreeg
hij zitting in 't Lagerhuis, waar hij tot d.
liberale partij behoorde en een krachtdadig
bevorderaar geweest is v. d. Reformbill. Hij
schreef een geschiedenis v.Engeland, philosophische mengelingen, een proeve over d. vooruitgang der zedelijkheid, verschenen in d.
7e uitg. der „British Encyclopedia". Ook
vormde hij 't plan tot een geschiedenis v. d.
omwenteling v. 1688 on verzamelde hij d. hiervoor noodige documenten op een zoo oordeelkundige wijze, dat Macaulay er met d. allerhoogsten lof over spreekt.
Mackintosh (JOHN), een Schotsch letterkundige, geb. in 1833 uit zeer nederigen stand.
Hij begon zijn loopbaan als schoenmaker, hield
zich in zijn vrije uren met lectuur on letter..
kundige studien bezig en werd langzamerhand een der bekendste schrijvers v. Schotland. d. Universiteit v. Aberdeen verleende
hem d. titel doctor honoris causa. Daar
verdere bijzonderheden v. dozen merkwaardigen man ons ontbreken, noemen wij nog
alleen d. vertaalde titels v. een paar zijner
werken: „Geschiedenis der beschaving in
Schotland", „Geschiedenis v. Schotland" en
„d. Vallei v. Deverou".
Mackintosh (cHARLos), geb. in 1766 to
Glasgow, legde zich op d. scheikunde toe en
maakte zich bekend door zijn vervaardiging
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v. loodsuiker, zijn bereiding v. Berlijnsch
blauw, zijn methode staal uit ijzer to vervaardigen (gloeien v. 't laatste in koolwaterstof) en zijn uitvinding eener waterdichte
stof, uit twee lagen met eon dunne laag
kaoetsjoek ertusschen bestaande. Hij oven.
25 Juli 1843.
Macleod (HENRI DUNNING), een Engels.ch
staathuishoudkundige, geb. in 1821 to Edinburgh, studeerde a. d. hoogescholen zijner geboorteplaats, v. Oxford en v. Cambridge en
vestigde zich in 1849 to London als advocaat.
Van zijn geschriften zijn vooral bekend: „The
theory and practice of banking" (3 dln, 1856),
„Elements of political economy" (1858, in 1876
verschenen onder d. titel „Principles of economical philosophy") en „The elements of economics" (1887).
Macles. Onder dozen term verstaat men
in d. heraldiek ruiten (zie „Lozanges"), wier
binnengedeelte in d. ruitvorm is doorgeslagen,
zoodat er slechts eon rand overblijft, die een
vijfde v. d. breedte der ruit beslaat. — Rohan
in Frankrijk voert: ,de gueules a neuf macles
d'or 3. 3. 3". — Zeer na a. doze figuren verwant
zijn d. „Rustres", welke alleen v. d. maxims
hierin verschillen, dat 't opengeslagen gat
rond is.
Maclise (DANIIIL), een Engelsch historieschilder, geb. 25 Jan. 1811 to Cork in Ierland
en oven. 25 Apr. 1870 to Chelsea. Na zijn
studi6n a. verschill. Engelsche scholen voltooid to hebben, bezocht hij Parip en Italie;
hij vervaardigde talrijke illustraties voor „Frazer's Magazine" en andere tijdschriften en
verwierf zich in 1831 d. gouden medaille met
zijn stuk „Hercules op den tweesprong". In
1857 voltooide hij een reeks tafereelen uit
d. geschiedenis v. d. verovering v. Engeland
door d. Noormannen. Verder schilderde hij
o. a. „d. Ontrnoeting v. Blucher on Wellington
bij Belle Alliance" en „d. Dood v. :Tolson"
in d. KoninkltIke Galerij to London.
Mac Mahon (MARIE EDME PATRICE MAURICE DE, hertog v. Magenta), rnaarschalk v.
Frankrijk on tweede president der tegenwoordige Fransehe republiek, stamde uit een
Iersche famine on word 13 Juni 1808 op 't
slot Sully bij Autun geb. Tot 1855 diende hij
in Afrika, waar hij 't reeds in 1852 tot divisiegeneraal bracht. In d. Krim-oorlog onderscheidde hij zich door d. bestorming der
Malakow-schans, waarvoor hij 't grootkruis
v. 't Legioen v. Eer en in 1856 d. waardigheid
v. Senator verkreeg. Daarop ging hij weer
n. Afrika en hij leidde in 1857 d. tocht tegen d.
Kabylen. In d. Italiaanschen veldtocht besliste
zijn tusschenkomst d. slag bij Magenta, doordat hij d. Oostenrijkers v. ter zijde aanviel,
en nog dienzelfden dag word hij verheven
tot hertog v. Magenta. In d. Fransch-Duitschen oorlog met 't opperbevel over 't eerste
armeekorps belast, verloor hij 6 Aug. 1870 d.
slag bij Worth, ter wijl hij 1 Aug. 1871 bij
Sedan gewond en krijgsgevangene word gemaakt. Naar Frankrijk teruggekeerd, nam hij
in 1871 't opperbevel over 't zoogenaamde
leger v. Versailles op zich en ontrukte hij in
Mei d. stad Parijs a. 't geweld der Commune.
(MAC MAHON gaf daarop zelf eon geschrift uit
over d. „Armee de Versailles"; 1871). Na d.
val v. Thiers in Mei 1873 word MAC MAHON
voor zeven jaar tot president der republiek
gekozen; toen echter d. republikeinsche partij
't overwicht verkreeg, trad hij in 1879 at
Ellermee was nu ook zijn politieke loopbaan
f;eeindigd, zooals reeds eenige jaren vroeger
Aj a militaire. Zie verder over hem: Defourny,
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„La Bataille de Beaumont et Farm% de Mac

Mahon", on Pell ion, „L'Histoire du Marechal
Mac Mahon" (1875).
Mac-Master (JOHN BACK), een Amerikaansch geschiedschaver, 29 Juni 1852 to
Brooklyn bij New-York gob., is sedert 1883
hoogl. in d. Amerikaansche geschiedenis a. d.
Pennsylvania-university to Philadelphia. Hij
schreef o. a.: „History of the people of the
United States" (1873), „History of the people
of the United States from the Revolution to
the Civil war" (2 din, 1885) on „Life of Benjamin Franklin" (1887).
Macon, d. hoofdstad v. 't Fransehe depart.
Saone et Loire, met 19 570 inw., ligt a. d.
Saone t. N. v. Lyon on is v. binnen nauw gebouwd, maar sedert d. slechting der vestingwerken naar buiten door fraaie wandelplaatsen en kaaien verfraaid. 't Heeft een schoone
dorakerk, een lyceum, een wetenschappelijke
academie, een bibliotheek en twee hospitalen.
In d. omtrek, waar nog talrijke Romeinsche
oudheden gevonden worden, wordt voortreffelijke wijn verbouwd, die naast hout en graan
't voorn. handelsartikel der stad uitmaakt.
d. Fabrieken v. Macon leveren uurwerken,
ijzer- en koperwaren, fayence, wol- en linnenwaren, fluweel on leer. In d. Middeleeuwen
vormde Macon, 't oude Matisco, 't graafs. Meiconnais, dat in 1228 a. Frankrijk, in 1435 a.
Bourgondie en in 1477 weer a. Frankrijk
kwam. Tot 1802 was Macon d. zetel v. een
bisschop.
Macon, magonnerie, Zie Vrijmetselaar.
Macon, een stad in d. Amerikaanschen
bondstaat Georgia, ongeveer in 't midden
daarvan a. d. Ocmulgee-rivier gelegen, heeft
een blindenschool, een Doopsgezinde universiteit en 12 750 inw., die zich met ijzergietorij,
machinenfabricage en katoenspinnerij bezighouden.
Ma,conne is een term, die in d. wapenkunde v. kasteelen en torens gebruikt wordt,
om to kennen to geven, dat d. voegen v. 't
metselwerk v. een andere kleur zijn dan
d. steenen.
Macpherson (JAMES), geb. in 1738 to Kingufsie in 't Schotsche graafs. Inverness, oven.
op zijn landgoed Belleville nabij Inverness,
was oorspronkeltjk tot d. godgeleerdheid opgeleid, maar trad, na eenigen ttjd huisonderwijzer to zijn geweest, in burgerlijke betrekking en was 't laatst lid v. 't Lagerhuis. Hij
heeft zich vooral bekend gemaakt als handhaver v. d. echtheid der gedichten, welke in
d. mond des yolks in d. hooglanden v. Schotland op naam v. Ossian voortleefden, on heeft
onderscheidene daarvan uitgegeven, uit d.
Gaelische taal in 't Engelsch overgezet. Eerst
bepaalde hij zich tot eenige fragmenten, dock,
toen doze groot opzien verwekten, gaf hij d.
uitvoerige dichtstukken „Fingal" (1762) en
„Temora" (1763) (Zie „Ossian"). Ook gaf hij
een vertaling v. Homerus (1773) en eenige
geschiedkundige werken, v. welke echter
alleen zijn „History of Great-Britain from the
restauration to the accession of the house
of Hanover" (1775, 2 dln) eenige waarde bezit.
Van zijn belangstelling in Ossian gaf zijn
testament blijk, waarbij hij 1000 p. st. bepaalde voor d. uitgave der oorspronkelijke
gedichten v. dien bard en 300 p. s. voor een
gedenkteeken to zijner ear.
Macquarie, een onbewoond Australisch
eiland met 500 M. hooge, kale bergen, ligt in
d. Stillen Oceaan 't Z.-Z.-W. v. Nieuw-Zoeland
op 54° 44' Z.-Br. en 159° 49 0.-L. (v. Greenwich). Aan d. kust, die goon havens heeft,
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zijn veel zeehonden. In d. nabijheid liggen
vier rotseilandjes. — Macquarie heet ook een
linker-zijrivier v. d. Darling op 't vasteland v.
Australia (Nieuw-Zuid-Wales), die in d. Blauwe
Bergen ontspringt en voor haar monding d.
Macquariemoerassen vormt.
Macquelyn (MICHIEL JACOBUS), geb. 10 Sept.
1771 to Delft, ward in 1795 to Leiden bevorderd tot doctor in d. geneeskunde na verdediging eener dissertatie „De vomitu" en behaalde in 1798 een prijs v. 640 realen, uitgeloofd
door d. Koninkl. Geneesk. Academie to Madrid,
met zijn „Commentatio de lenta et difficili
dentitione". Na to Delft d. praktijk uitgeoefend
to hebben was hij v. 1824 t. '42 hoogl. in d.
geneeskunde to Leiden. Hij overl. 4 Apr.1852.
Macquer (PETER JOSEPH) ward in 1718 to
Parijs geb. Hij beoefende d. genees- on scheikunde on heeft zich in daze laatste wetenschap een goeden naam verworven. Hij was
meer schrijver dan ontdekker. Een ijverig
aanhanger der Stahlsche phlogiston-theorie,
verdedigde hij haar in vele geschriften on
trachtte hij haar consequent door te voeren.
Volgens d. phlogiston-theorie v. Stahl (zie Stahl)
verloren d. lichamen bij verbranding hun phlogiston. Daar nu d. blauwe kleur v. Berlijnsch
blauw bij sterke verhitting verloren gaat,
bracht MACQUER dit verdwijnen der kleur in
verband met 't verbrandingsproces. 't Phlogiston verlaat nl. 't Berlijnsch blauw bij
sterke verhitting, dus is d. blauwe kleur a.
phlogiston toe to schrijven. d. Ontleding v.
rood kwikoxyde en 't daaruit gevormd worden v. kwik bij verwarming verklaarde hij
al dus: lichtstof is phlogiston on die lichtstof
dringt door 't glas, waarin 't rood kwikoxyde
verwarmd wordt, om zich met dit tot kwik
te vereenigen.
Hoewel MACQUER geen belangrijke ontdekkingen in d. scheikunde gedaan heeft, mogen
wij toch zijn ontdekking v. kaliumarsenaat
niet voorbijgaan on zijn toepassing v. alcohol
als middel ter scheiding v. zouten. MACQUER
sprak 't eerst d. mooning uit, dat er in °lien
zuren voorhanden zijn. Daarentegen vond hij
een menigte feiten v. meer ondergeschikt belang, die evenwel hun waarde blijven bezitten.
Wij noemen a, volgende v. zijn groot aantal
geschriften: „Elements de chimie theoretique
(1749); „Elements de chimie pratique" (1751) en
„Dictionnaire de chimie" (1766), uitgebreid en
herdrukt in 1778.
MACQUER overl. in 1714 en ward in zijn betrekking als professor in d. scheikunde a. d.
Jardin des Plantes opgevolgd door Fourcroy.
Macquet (JAN). Daze Zeeuwsche geneesheer en dichter ward 15 Nov. 1731 to Brouwershaven geb., studeerde to Leiden in d. medicijnen en promoveerde daarin op een „Dissertato pathologica de viciis vasorum continentium". Hij vestigde zich to Zieriksee als
arts, had daar een uitgebreide praktijk en
bekleedde er ook meermalen d. waardigheid
v. burgemeester. Van zijn beoefening der geneeskunde gaf hij later ook nog blijk in een
„Inleiding tot d. pathologic" (1781, 3 dln). Ook
was hij een voor dien tijd zeer gelukkig beoefenaar der dichtkunst, blijkons zijn „Dichtlievende uitspanningen" (1772), later door een
tweede (1774) en derde (1779) deel gevolgd. Aan
't hoofd v. d. eerstgenoemden bundel staan
eenige Heldinnenbrieven, voornarnelijk tuss.
bijbelsche personen, waarin d. dichter d. waren
toon der heroide, meer dan eenig ander dichter in onze letterkunde, v. Ovidius heeft afgezien. Zie Moons v. Bloois, in H. M. C. v.
Oosterzee, „Zeeland" jaarb. voor
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Macready (WILLIAM CHARLES), een Engelsch tooneelspeler, geb. 3 Mrt 1793 te London,
trad 't eerst in 1813 in Birmingham op en
sedert 1816 to Londen met steeds klimmend
succes, vooral in -d. drama's v. Shakespeare.
Hij ward in 1830 directeur v. 't Haymarkettheater, bracht dit tot hoogen bloei, werkte
nog tot 1851 op 't Drurylanetheater on overl.
27 Apr. 1873 in Cheltenham (Gloucestershire).
Zijn leven beschreven Pollack (2 dln, 1875) on
Archer (1890).
Macrobius (AURELIUS AMBROSIUS THEODOSIUS), een Romeinsch taal- en letterkundige,
die in d. 5e eeuw onder d. regeering v. keizer
Theodosius d. jongere leefde. Hij was v.
afkomst waarschijnlijk een Griek on maakte
op 't voetspoor v. Gellius een menigte aanteekeningen uit geschriften v. Grieksche wijsgeeren, vooral v. d. Platonici. Wij bezitten v.
hem een „Commentariolum in somnium Scipionis" en „Saturnalia convivia"; 't laatste
bevat in gesprekvorm een menigte geschieden oudheidkundige bijzonderheden. Van zijn
geschrift „De differentiis et societatibus Graeci
Latinique verbi" is alleen een verkorting,
door zekeren Johannes Scotus in d. 9e eeuw
bearbeid, tot ons gekomen. d. „Editio princeps"
v. MACROBIUS zag to Rome in 1468, een volgende to Venetia in 1472 't licht. d. Baste uitgave is die v. Gronovius (1670). Ook d. Bipontijnsche uit.gave (1788, 2 dln) heeft een zuiveren
Macrocosmos en Microcosmos, twee
Grieksche woorden, d. wereld in 't groot en d.
wereld in 't klein beteekenende (v. Cosmos,
wereld, makros, groot, en mikros, klein). Daze
uitdrukkingen zijn ontieend a. d. stelsels der
natuurkundigen on wijsgeeren uit d.15e eeuw,
die d. geheele wereld voorstelden als een
menschelijk organisms in 't groot on d.
mensch als een wereld in 't klein, waarbij zij
aannamen, dat d. levensverrichtingen v. die
beide organismen met elk. overeenkwamen,
ja in nauw verband met elk. stonden.
Macte (een Latijnsche uitroep, v. mactus,
vergenoegd, tevreden), braaf! goad zoo! beteekenende. Ook Macte virtute, Veol geluk!
Heil u!
Macula (Lat.), vlek, smet, kwade naam.
Levis notae macula, een juridische term =
vlek eener lichte beschimping of eerkrenking.
Maculae maternae, moedervlekken; maculae
venereae, vlekken v. Venuskwalen. — Maculeeren (Lat. maculare), bevlekken, bezoedelen. — Maculatuur, bezoedeld papier, misdruk.
Mac-Wirther (JOHN), een zeer bekend
Engelsch schilder, geb. in Mrt 1839 to Edinburgh, was eerst boekhandelaar, maar ging
zich reeds spoedig a. d. schilderkunst wijden,
waarin hij zulke vorderingen maakte, dat hij
reeds op 25-jarigen leeftijd lid der Schotsche
Kunstacademie ward. In 1865 stelde hij zijn
eerste schilderstuk ten toon on hij vestigde zich
in 1869 to Londen. Zijn schilderstukken, welks
motieven uit Noorwegen, Italie, Tyrol, Belgic
en Holland genomen zijn, munten uit door
zuiverheid v. lucht en door een juist koloriet.
In 't voorjaar v. 1877 begaf MAC WIRTHER zich
n. Amerika, vanwaar hij met fraaie schilderstukken terugkwam, waarna hij (1879) tot
lid der Koninkl. Academie to Londen benoemd
ward. Zijn hoofdwerken zijn: „Vestatempel in
Rome", „Oud-Edinburgh" (1868), twee schetsen
v. 't eiland Skye; „d. Dageraad" (1870); „Een
landschap bij maneschijn" (1876); „d.Koningin
der Wouden" (1876); „Een moeras bij zonsondergang" (1877) en „Loch Hum in Schotland" (1879).
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Madach (EMERICH), een verdienstelijk Hongaarsch dichter, gob. 21 Jan. 1823 to AlsoSztregova (Neograder gespanschap), was tot
1848 notaris en overl. 5 Oct. 1864 to BelassaGyarmath. Zijn hoofdwerk is 't dialogisch
gedicht „Az ember tragediaja" (d. tragedie v.
d. mensch). Zijn' overige werken, lyrische gedichten en dramatische brokstukken, gaf
Gyulai in 't licht (3 dln, 1880).
Madagascar, 't grootste eiland v. Afrika
en op twee na ook 't grootste der geheele
aarde (Nieuw-Guinea on Borneo zijn grooter),
heeft een oppervlakte v. 591 964 KM. 2 of 10 764
vk. mijlen en 3 1/2 millioen inw. (6 op 1 KM.2
of30p1vk.mijl)VanAfr'sotku
wordt 't gescheiden door 't Kanaal v. Mozambique; 't strekt zich v. 12° (Kaap Amber)
tot 25 1 /2 ° (Kaap s. Mario) Z.-B. in zuidoostelijke richting uit. Daar d. planten-, dierenen menschenwereld in 't N. stork afwijkt v.
die v. 't naburige Afrikaansche vasteland,
terwijl zij daarentegen veel overeenkomst
vertoont met die der naburige eilanden en
der zuidelijke streken v. Azie (d. Soendaeilanden on Malakka), is men tot d. mooning
gekomen, dat Madagascar met d. genoemde
deelen v. Zuid-Azi8 overblijfselen zouden zijn
v. een gezonkbn vasteland, dat men naar d.
halfapen, die er bijzonder stork vertegenwoordigd waren, Lemuria heeft genoemd. In d.
laatste jaren echter is die mooning meer dan
eens bestreden. d. Kusten v. 't eiland zijn
grootendeels vlak, door koraalriffen omzoomd
en slechts in 't N. door groote bochten afgebrok en; we noemen slechts d. Antongil en de
Diego-Suarezbaai in 't Oosten en d. Bornbetok ebaai in 't Westen. Hier liggen ook
eenige eilanden voor d. kirst, waaronder St.
Marie in 't Oosten en Nossi-Be in 't Weston, die
beide a. d. Franschen behooren. 't Zuidelijk gedeelte v. 't eiland is een heete, zandige, met
steppen bedekte vlakte, die een hoogte v.
100-150 M. bereikt. 't Noorden is bergland;
vijf v. N.-N.-O. naar Z.-Z-W. loopende bergketens worden door zandige, droge hoogvlakten v. elk. gescheiden. Zij hebben een hoogte
v. 1000-1200 M., d. hoogste toppen in 't
Ankaratra-gebergte v. 2590 M. Dwars over
't eiland loopt een vulkaan-gordel. d. Grootere
stroomen loopen naar 't N. en N.-W., maar
zijn slechts over kleine gedeelten bevaarbaar.
't Tropische klimaat is a. d. kusten heet en
ongezond, in 't binnenland zachter. Ten gevolge v. d. Noordoost-moesson heeft d. oostelijke helft d. rijksten neerslag en een veel
ri,jkeren plantengroei dan d. westelijke. Deze
laatste sluit zich sneer aan bij Achter-Indio
dan bij Afrika; eigenaardig zijn er d. baobab
of apenbroodboom en d. ravenala, „d. boom
des reizigers" genaamd, daar er zich Cuss. d.
rechtopstaande bladscheeden en d. stam water
verzamelt. Rijst is 't voorn. voedsel; verder
worden er bananen, oranje-appels, kokosnoten,
tabak, suiker, katoen, indigo en specerijen
verbouwd. d. Groote zoogdieren v. Afrika
ontbreken op Madagascar; daarvoor in d.
plaats komen d. halfapen of lemuren, geltjk
in Australia d. buideldieren. Eigenaardig is
ook d. vogelwereld v. Madagascar. Hiertoe
behoort een thans uitgestorven reuzenvogel,
Wiens eieren vijf of zesmaal zoo groot zijn
als struisvogeleieren. Wilde zwijnen komen
in groote menigte voor. Aan delfstoffen vindt
men ijzer, koper, zilver, goud, salpeter, steenzout, steenkolen enz. Ook komen zout-, zwavel. en ijzerbronnen op 't eiland voor. d. Bevolking (Madagassen) is uit Afrika, Arable
en Indict, misschien ook uit Polynesia afkorn-
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stig. In 't W. wonen d. Sakalaven, die a. d.
naburige Afrikanen verwant zijn, in 't 0.
Maleische stammer, die hier d. westeltjke
grens hunner verbreiding over d. aardbodem
hebben bereikt. d. Vrij beschaafde
zijn d. belangrijkste stam onder hen; zij maken
tegenwoordig aanspraak op d. heerschappij
over 't gansche eiland on onderscheiden zich
door dapperheid en vrtjheidsliefde, schoon zlj
ook met groote ondeugden zijn behept. Tevens
hebben zij 't Christendom aangenomen. d. Presbyteriaansche godsdienst is in naam d. heerschende, er zijn echter ook 10 000 Katholieken.
In 't rijk der Hova's heerscht, ondanks eon.
uit 100 laden bestaand Parlement, een onbeperkte koninklijke macht. Aan 't hoofd staat
een koningin (sedert 1882 Ranavalo Manjaka
III), wier eerste minister tevens haar gemaal
is en onbeperkte macht bezit. d. Inkomsten
der regeering bestaan uit belastingen en tollen.
Wat d. buitenlandschen handel betreft, meer
daft 3 /5 v. wat daarin omgaat komt op d.
invoer; d. voorn. artikelen, die ingevoerd
worden, zijn rum, petroleum, katoenen stoffen,
aardewerk, enz., uitgevoerd worden rundvee,
was, gom, koffie, enz. d. Hoofdstad is Antananarivo, d. voorn. haven Tamatave a. d. oostkust.
In 1642 werd Madagascar door Lodewijk XIII
tot een bezitting v. Frankrijk verklaard, nadat
reeds Hendrik IV er 't fort Dauphin had
gesticht. Doch d. Franschen hadden .er Of een
verkeerden Of slechts zeer weinig invloed. .
Pogingen om 't eiland to koloniseeren naislukten en in d. revolutie-oorlogen kwam 't a. Engeland; maar bij d. verdragen v. 't Weener
Congres in 1814-1815 werd 't a. Frankrijk
teruggegeven. Radama I (1810-1828), die door
Engeland als koning v. Madagascar werd
erkend, verdreef d. Franschen en maakte
't eiland onaf hankelijk. Twisten over 't verkoopen v. land en vijandelijkheden v. d. kant.
der Franschen voerden in 1883 tot een oorlog
met Frankrijk, dat nog in 'tzelfde jaar Tamatave innam, maar vergeefs trachtte in 't binnenland door to dringen. Eindelijk werd er in
1885 in genoemde stad een verdrag gesloten,
volgens 'twelk d. regeerihg der Fransche republiek Madagascar in alle buitenlandsche aangelegenheden vertegenwoordigt en waarbij
Madagascar dus een staat onder Frankrijks
beschermheerschappij is geworden. Een Fransche president heeft sedert dien tijd zijn zetel
to Antananarivo.
d. Madagascer (ook Madagas en Macasker)
is v. grooten, welgevormden lichaamsbouw,
meestal olijfkleurig v. huid en kroes v. haar.
Zijn taal heeft overeenkomst met 't Maleisch.
Voorts is hij in geenen deele v. schranderheid
ontbloot; nijvor v. aard, bewerkt hij d. ijzergroeven v. zijn eiland en vervaardigt hij uit
dit metaal onderscheidene werktuigen ; ook
d. kunst 't goud to bewerken is hem niet
onbekend. Verder bereidt hij uit aarde allerlei
vaatwerk on uit hout huisraad en gereedschappen, terwijl hij in 't woven v. dichte en
stork° stoffen zeer bedreven is. Over 't karakter, d. aard en 't standpunt v. d. inboorlingen
loopen d. oordeelvellingen der reizigers zeer
uiteen. Met een nauwkeuriger onderzoek v.
land en yolk hebben zich in d. laatsten tijd
vooral ingelaten d. Amerikaan Mullens (1863
t. 1865) en d. Franschman Grandidier (1865 t.
1870); later hebben d. Duitschers Hildebrandt
en Keller (1886) zich in dit opzicht verdienstelijk gemaakt. Zie verder Ellis, „History of
Madagascar, compiled chiefly from original
documents" (1838), Grandidier, „Histoire physique, naturelle et politique de Madagasaar'
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(28 dln, 1876), Sibree, „Madagascar, Geographie,
Naturgeschichte, Ethnographie der Insel"
41881), on Keller, „Reisebilder aus Ost-Afrika
und Madagascar" (1887).
Maddaloni, een stad in d. BenedenItaliaansche prov. Caserta (landschap Campania), ligt t. N.-N.-O. v. Napels a. d. spoorwegen v. Rome en Foggia n. Napels; zij
heeft een militaire school en een college en
telt 20 220 inw., die wijn- en landbouw uitoefenen. In d. nabijheid voert d. groote,
53 M. hooge aquaduct v. d. Monte Tiburno n.
Caserta.
Madeira (d. i. houtland), een Portugeesch
•eiland in d. Atlantischen Oceaan, t. W. v.
Marokko gelegen en geographisch tot Afrika
behoorend, doch door d. Portugeezen tot hun
land en tot hun Europeesche bezittingen gerekend. 't Beslaat met d. nabijgelegen onbewoonde rotsklippen Porto Santo en d. Desertos
15 vk. mijlen en telt 134 000 inw. Madeira is
•over 't algemeen bergachtig en v. vulkanischen oorsprong, verheft zich in d. hoogsten
-top, d. Pico Ruivo, tot 1860 M. en helt met zijn
schiiderachtige bazaltrotsen steil in zee af.
't Klimaat is zeer zacht. Funchal heeft een
gomiddeldo jaartemperatuur v. 18,8. C.; d.
regenval bedraagt 775 mM. d. Kuststreek
draagt dadelpalmen, wier vruchten echter
niet eetbaar zijn. Aanplantingen v. suikerriet.
dat in 1452 uit Sicilia ingevoerd werd, en v.
cochenillecactus bedekken groote uitgestrektheden ; d. bosschen, waaraan 't eiland zijn naam
ontleent, zijn in vroeger tijden voor 't grootste
deel door brand vernield. Graan, nl. mals, 't
voorn. voedingsmiddel, wordt ten gevolge v. d.
bergachtige gesteldheid met in toereikende
hoeveelheid verboliwd. Eerst was w tjn 't voorn.
voortbrengsel v. 't eiland. d. Eerste wijnstokken werden in d. 15e eeuw uit Cyprus
of Creta ingevoerd. Men onderscheidt bij d.
Madeirawijnen d. Malvezijsche, d. droge (dry)
Madeira, in Sercial en Boal onderscheiden, en
d. roode Tinto. d. Druivenziekte v. 1852 vernielde bijna alle wijnbergen. Nauwelijks was
d. wijnbouw door nieuwe aanplantinon weer
wat opgekomen, toen in 1873 d. druifluis
(phylloxera) d. opbrengst opnieuw zeer verminderde; deze belie in 1890 echter al weer
20 000 HL. Behalve luiker en wijn worden
ananassen, bananen, men en knoflook uitgavoerd. d. Bevolking bestaat grootendeels uit
Portugeezen, negers en mulatten; 't grootste
deel v. d. handel hebben d. in d. hoofdstad
Funchal gevestigde Engelschen in handen.
Zachte, vochtige klimaat maakt Madeira
vooral in d. winter tot een veel gezochte
verblijfplaats voor borstlijders. — Madeira werd
reeds in 't midden der 14e eeuw door Italiaansche schippers in Portugeesehen dienst ontdekt en naar d. belangrijke wouden Isola di
legname (d. i. woud-eiland, Portugeesch Madeira) genoemd. In 1420 werd 't door d. Portugeezen Joao Goncalves Largo en Tristao
Vaz bezocht en bevolkt. — Zie Mittermaier und
Goldsmidt, „Madeira und seine Bedeutung
als Heilungsort" (1885), Johnson, „Madeira, its
climate and scenery" (1885), Langorhans,.
„Handbuch far Madeira" (1886).
Madeira, d. grootste zijrivier v. d. Amazonenstroom in Zuid-Amerika, ontstaat uit
verscheidene belangrijke .bronrivieren, die
deels op d. Andes v. Bolivia, deels op 't plateau v. Matto Grosso ontspringen. d. Langste
v. deze is d. Rio Grande of Guapay, die na d.
opneming v. d. Mamore d. naam v. d. laatste
aanneemt. Nadat v. rechts d. Guapore, die
bijna tot a. d. bron toe bevaarbaar is, v. links d.
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Rio Beni toegevloeid is, krijgt; d. rivier d. naam
Madeira; zij komt nu in Brazilio en stroomt
n. 't N.-0. d. Bevaarbaarheid, die stroomopwaarts tot a. d. voet v. 't gebergte bij S. Cruz
de la Sierra bestaat, houdt reeds voor d.
intrede in Brazilie op, daar d. rivier d. westelijke uitloopers v. 't Braziliaansche hoogland
doorbreken moet en over 370 KM. waterval.
len en stroomversnellingen (Guajara-Mirimvallen, 155 M., s. Antoniovallen, 76 M. boven
d. zee) vormt. Zi,jn mond ligt beneden
Manaos. Op zijn 471 mijlen langen loop besproeit d. Madeira een gebied v. 20 000 vk.
mijlen. Hij is tot a. d. stroomversnellingen
voor zeeschepen v. 5 M. diepgang bevaarbaar.
Om nu een onafgebroken handelsweg n. d.
oostelijke provincial v. Bolivia tot stand to
brengen, is 't plan opgevat voor een spoorw.,
die v. s. Antonio, op d. rechteroever v. d.
Madeira, tot d. mond v. d. Beni en v. daar
verder a. d. Guapore stroomopwaarts tot d.
Guasara-Mirimvallen voeren zal.
Made en Drimmelen, twee dorpen in d.
Nederl. prov. Noord-Brabant, die to zamen
den gemeente vormen, 1 uur t. W. v. Geertruidenberg, met 3200 inw.
Madelief of kleine madelief (Bellis perennis
L.). Wie kent ze niet, die fraaie, vroolijke
grasbloempjes of madeliefjes, die bijna 't geheele jaar door op velden en wegen tuss.
't gras worden aangetroffen of ook opzettelijk aangekweekt on Tangs d. paden en bloomperken onzer tuinen geplant worden, die
nederige, witte, roode bloemen, die tot d.
eerstelingen v. 't vroege voorjaar en tot d.
laatsten behooren, die in 't late najaar ons
voor een korten tijd vaarwel zeggen? leder
kent die live bloempjes onder d. naam Madeliefjes, Maagdeliefjes, Grasbloempjes, Meizoetjes,
Margarieten, Kransjes, Fennebloemen, Koeienbloemen, Meiliefkes, Landjebloemen, enz. Maar

veel verder strekt zich ook d. kennis v. d.
meesten onzer lezers niet uit on velen zullen
zelfs verwonderd opzien, wanneer wij beweren, dat die Madeliefjes pen bloemen,
maar vereenigingen v. bloemen zijn. En toch
is dit zoo, daar wij hier wederom to doen
hebben met een zoogen. samengestelde bloem
of met d. als bloemkorfje (anthodium) bekende
bloeiw(jze. Wij zien daarbij een menigte,
4- of 5-tandige, buisvormige, gels bloempjes,
die d. schiff (discus) of 't binnenste gedeelte
der zoogen. bloem uitmaken, en een rij witte
of min of meer roode lintbloempjes, die
rondom d. schijfbloempjes zijn geplaatst en
d. straal (radius) vormen; zij zijn op een
naakten, kegelvormigen vruchtbodem ingeplant en omgeven door een half- kogelvormig
omwindsel, dat uit tweerijige, stompe, bijna
even lange blaadjes bestaat. — Wij moeten er
d. lezer opmerkzaam op maken, dat 't onderscheid in worm on kleur tuss. d. binnenste en
buitenste bloempjes in d. regel wel bij d. in
't wild groeiende madeliefjes voorkomt, maar
dat men 'tzelfde niet aantreft bij d. veelal
dubbele gekweekte madeliefjes; daarbij toch
ziet men slechts den massa v. veelal gelijkgekleurde lintbloempjes of ook, hoewel zelden,
v. buisvormige bloempjes. — d. Vruchtjes zijn
omgekeerd-eivormig, samengedrukt en met
kleine, stijve haartjes bezet, doch zij missen
't zaadpluis (pappus), dat bij d. meeste samengestelde bloemen wordt gevonden. Bellis perrennis heeft een veelkoppigen wortel, vele in
een cirkel gelegene, gesteelde, omgekeerdeironde of spatelvormige, stompe, gekartelde,
ruwharige, dikachtige bladeren en lange opstijgende of opgerichte, dik-draadvormige,
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eenigszins behaarde bloemstelen, a. wier uiteinde een bloemkorfje geplaatst is.
't Voorkomen dezer plant wordt beschouwd
als een teeken v. goed weiland, maar zij
neemt vrij wat plaats voor d. betere grassoorten weg, waarom men veelal tracht, door
een goede bemesting en daardoor vermeerderde ontwikkeling v. gras, haar to doen verminderen. 't Jonge Mad is wel als salade tot
menschenvoedsel gebruikt; d. grootere bladeren dienen op sommige plaatsen als een huismiddel tegen tusschenpoozende koortsen; tot
'tzelfde doel hebben wij ook wel d. bloomkorfjes (bijv. op een boterham gelegd) zien
toedienen. Bij Nijmegen wordt d. jonge plant
(aldaar meizoentje of liefkruid geheeten) door
sommige boeren als een geneesmiddel voor
d. varkens gebezigd. Vroeger waren d. bloemen en 't kruid als Flores et Herba Bellidis
minoris s. Symphyti minimi v. geneeskundig
gebruik.
Bellis perennis behoort in d. groote natuurl.
plantenfam. der Samengestelden (Compositae)
tot d. afdeeling der Asteroideae en in 't stelsel
v. Linnaeus tot d. 2e orde der 19e klasse (Syngenesia Polygamia superflua).
d. Witte Ganzebloem of Chrysanthemum Leucanthemum (zie Ganzebloem) is ook onder d.
naam groote madelief bekend.
Maden. Aldus noemt men d. pootlooze

larven v. bijen, wespen, muggen, vliegen en
andere insecten. Sommige daaronder zijn
d. menschen middellijk schade toebrengend,
zooals die v. d. vleeschvlieg, v. d. kaasvliegen
on die, welke in d. knollen en koolzaadwortels
huizen; andere zijn voor 't vee bijzonder
lastig, zooals die, welke in d. magen der
paarden, in d. voorhoofdsholten der schapen
en in d. huid der koeien Leven. Ook komen
soms maden in d. huid v. menschen voor. —
d. illadeworm of made (Oxyuris vermicularis) is
een worm uit d. orde der draadwormen (Nematodes), die in d. dikken darm v. d. mensch
(vooral v. kinderen) leeft.
Maderanerdal, een grootsch Alpendal
in 't Zwitsersche kanton Uri, wordt door d.
Karstelenbach doorstroomd, die bij Amsteg
rechts in d. Reuss uitmondt. Op d. achtergrond
door d. Todigroep, t. N. door d. Windgallen en
in 't Z. door d. Oberalpstock afgesloten, biedt
't Maderanerdal een fraai uitzicht op d. gletschers v. d. Hoog-Alpen. Veel bezocht worden
d. en Brunnigletscher on d. waterval v. d.
Brunnibach. d. Hoofdplaats v. 't dal is Bristen.
Madia, Sativa Molina, een in Chili
inheemsche, eenjarige plant, met een opgerichten, vooral bovenaan kleverig-behaarden
stengel ; d. onderste bladeren zijn tegenovergesteld, d. bovenste afwisselend geplaatst;
zij zijn langwerpig en omvatten d. stengel
voor een gedeelte; d. bloemkorfjes (anthodia)
zijn trosvormig bijeengeplaatst; 't bijna kogelronde omwindsel bestaat uit den rij klierachtig-behaarde schubben; d. schijf- en straalbloempjes zijn geel v. kleur; d. vruchtbodem
is in 't midden naakt, maar a. d. omtrek met
stoppeltjes (paleae) bezet. Uit d. vruchtjes
der Madia wordt een goede olio gewonnen;
maar d. teelt dezer plant heeft niet die uitbreiding erlangd. welke men daarvan verwacht
had, on heeft dan ook bij ons to lande (enkele
proefnemingen misschien uitgezonderd) geheel
opgehouden; hiervoor bestaan trouwens geldige redenen, want 1° zijn d. vruchtjes om
hun ongelijke rijpwording lastig in to oogsten,
en 2° is 't stroo der plant -weinig bruikbaar.
Zie 't „Tijdschrift ter bevordering V. Nijverheid", deel VI en VIII.
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d. Madia behoort in d. groote natuurltke
plantenfamilie der samengestelden (Compositae)
tot d. tribus der Senecionideae en in 't stelsel
v. Linnaeus tot d. 2e orde der 190 klasse (Syn-

genesia Polygamia Superflua).
Madioen, een der 22 residenties v. Java

(zie dat art.), gelegen tusschen Rembang in
't N., Soerakarta in 't W., Kediri in 't 0. on
d. Indischen Oceaan in 't Z. Zij wordt besproeid door d. Solo, d. Madioen, d. Loerah,
d. Koepang en andere rivieren; d. Willis en
d. Lawoe zijn er d. voorn. bergen, terwijl d.
bosschen rijk zijn a. Wilde zwijnen, tijgers,
apen enz. Tot d. voorn. voortbrengselen dezer
residentie, die een gelijknamige hoofdstad
heeft on in vijf afdeelingen on vijf regentschappen verdeeld wordt, behooren rijst, koffie,
kokosnoten, suiker, indigo en kaneel.
Madison is d. naam v. een drietal steden
in d. Vereen. Staten v. Noord-Amerika. —
1. Madison, d. hoofdstad v. d. staat Wisconsin,
ligt in 't zuiden v. dien staat in 't gebied der
vier moron, tuss. 't Monona- on Mendolameer,
d. stad heeft een universiteit, een krankzinnigengesticht, een weeshuis, een bibliotheek,
veel handel en industrie en (in 1880) 10 324
inw. 't Kapitool ligt midden in een groot
park op een heuvel. — 2. Madison, een stad
in d. staat Indiana, gelegen a. d. Ohio, met
belangrijke katoen- en wolweverijen, ijzergieterijen, machinenfabrieken, olieslagerijen on
bijna 9000 inw. — 3. Madison, een stad in d.
staat Georgi8, t. N. v. Macon gelegen, is een
belangrijke katoenmarkt on telt 2000 inw.
Madison (JAMES), d. vierde president der
Vereenigde Staten v. Noord-Amerika (1809-17),
geb. 16 Mrt 1751 to Port Conway, in Virginia.
Hij werd advocaat on in 1780 lid v. 't congres,
in 1808 secretaris v. staat on in 1809 president.
Als zoodanig bestreed hij d. partij der Foederalisten, die naar d. zijde v. Engeland overhelde ; hij sloot d. havens der Unie zoowel voor
Fransche als Duitsche schepen on verklaarde
in 1812 d. oorlog a. Engeland, dat zich niet
zoo toegevend had getoond als Frankrijk on
Oost-Florida had bezet. MADISON vergold zijn
herbenoeming tot president in 1813 door
onverschrokken mood on energie bij alle rampspoeden, die 't Amerikaansche lager troffen,
on vooral gedurende d. verwoesting v. Washington door d. vijand. Aan MADISON'S krachtige maatregelen was 't dan ook to danken,
dat d. Amerikanen ten slotte d. overwinning
behaalden on door d. vrede v. Gent in 1814
d. toestand v. voor d. oorlog weer terugkeerde.
Met good gevolg warden na dien tijd zijn
pogingen tot bevordering v. d. welvaart in d.
groote Republiek bekroond. Nadat hij 1 Mrt
1817 d. akte v. Navigatie had onderteekend,
legde hij drie dagen later zijn waardigheid als
president neer. Hij stierf 28 Juni 1836 to Montpellier (Virgini6). Zie over hem: Rives,
„History of the life and times of James
Madison" (3 dln, 1859—'69), on Gay, „Madison"
(1884). Zijn „Papers, correspondence, etc" gaf
Gilpin in 1840 in 3 dln uit.
Madji, een kleine stad in d. Soedaneesche
provincie Katsena, nabij d. stad v. then naam.
Zij ligt in een gelijknamige landstreek, die
bijzondere vermelding verdient wagons haar
buitengewone schoonheid en vruchtbaarheid.
Katoen on indigo zijn er d. voorn. voortbrenselen , 't laatste vooral in groote hoeveelheid.
Macller (J OHANN HEINRICH VON), geb. 29 Mei
1794 to Berlijn, was v. 1817 tot '28 leeraar a.
d. kweekschool voor onderwijzers in doze
stad en beoefende tevens d. wis-, natuur- on
sterrenkunde. Hij word in 1830 leeraar a,
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koninkl. seminarium voor onderwijzers, in
1837 hoogl. in d. sterrenkunde to Berlijn, in
1840 hoogl. in 't zelfde vak to Dorpat on in
1858 staatsraad in werkelijken dienst, waarna
hij zich in 1865 wegens een oogziekte gedwongen zag zich ambteloos to Bonn to vestigen,
waar hij 14 Mrt 1874 overl. Met zijn leerling
BEER volbracht hij waarnemingen omtrent
Mars en d. Maan on bewerkte hij „Allgemeine
Selenographie" (1837, 2 dln) benevens een
groote Maankaart (1834-1836). Bo vendien
maakte hij zich bekend door waarnemingen
der bewegingen v. dubbelsterren, der wachters
v. Saturnus en v. zone- en maansverduisteringen. Sinds 1840 was hij gehuwd met MINNA
WITTE, een dichteres. Hij schreef vender nog:
„Beobachtungen auf der Sternwarte zu Dorpat" (1842—'65), „Populare Astronomie" (6e dr.,
1866), „Leitfaden zur math. and allgem.
physik. Geographic" (1844), „Fragments • sun
les corps celestes du systeme solaire" (1843),
„Beitrage zur Fixsternkunde" (1855), „Der
Fixsternhimmel" (1858), „Die Centralsonne"
(1846), „Untersuchungen fiber das Fixsternsystem" (1847—'48), „Die Eigenbewegungen
der Fixsterne" (1854) en „Geschichte der Himmelskunde" (1872—'73).
Madoera of Madura, een eiland on
residentie a. d. N.-O.-kust v. Java, met inbegrip
v. d. omgelegen eilandjes, ter grootte v. ruim
96 vk. mijlen (d. i. iets grooter dan d. Nederl.
prov. N.-Brabant) on bevolkt door 1 400 000
inw. of 13 800 op d. vk. mijl. Onder doze
bevolking bevinden zich 500 Europeanen, 3900
Chineezen, 1500 Arabieren on een paar honderd andere Oosterlingen ; d. rest zijn Maleiers,
die zich onderscheiden door buitengewone
energie on zucht naar zelfstandigheid. — Sedert
1747 a. Nederland onderworpen, wordt Madoera
verdeeld in vier afdeelingen en oven zooveel
regentschappen; d. hoofdstad is Pamekassan,
met een vorstelijk kraton. — d. Straat v.
Madoera, tugs. genoemd eiland en Java gelegen,
wordt onderscheiden in d. Straat, 't Nauw on
d. Trechter.
Madoera, ook Madura, is ook een district v. Britsch-Indic, presidentschap Madras,
a. d. kust v. Coromandel, tegenover d. noordel.
punt v. Ceylon gelegen, dat op 395 1 /4 vk. mijlen
2 168 680 inw. heeft; 't bestaat uit grootendeels vlak land, is alleen in 't N. bergachtig
(Palnibergen) en wordt door d. Waiga doorstroomd. d. Inw., voornamelijk Hindoes, bovendien 141 000 Mohammedanen on 85 000 Christenen, verbouwen vooral rijst on koffie. d. Hoofdstad Madoera, a. d.Waiga en a. d. Zuid-Indischen
spoorweg gelegen, telt 73 800 inw. en munt uit
door d. deels in puinhoopen liggende prachtige bouwwerken, een pagode, een moskee
on eon paleis. 't Is d. zetel v. een Amerikaansche en een Kath. zending on heeft een hospitaal, een college en geneeskundige school
der Jezuieten.
Madonna is d. titel, a. d. moeder v. Jezus
Christus gegeven, daar waar haar voorstelling
een onderwerp is voor d. beeldende kunst. In
d. eerste eeuwen der Christelijke kerk werd
d. maagd Maria Diet afgebeeld. Eerst later,
in d. 5e eeuw, toen 't kerkelijke dogma haar
meer op d. voorgrond had gesteld, zag men
haar hier on daar door d. kunst voorstellen
en wel met een zachte en liefelijke uitdrukking op 't gelaat on 't hoofd met een sluier
bedekt. Er bestond daarenboven een groote
gelijkenis tuss. d. moeder en 't kind Jezus,
dat toenmaals steeds geheel gekleed word
voorgesteld. Met Cimabue begint een nieuw
tijdperk in d. iconographie der H. Maagd on
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een uitvoerige geschiedenis daarvan zou ten
nauwste samenhangen met d. steeds hoogere
plaats, welke a. Maria in 't dogma der R. K.
Kerk werd toegekend. d. Madonna was 't onderwerp, dat door vroegere en latere schilders
(voornamelijk in Italie, maar toch ook ontelbare malen in noordelijker gelegen landen) ten
onderwerp werd gekozen. 't Is dan ook letterlijk uitgeput, vooral sinds Rafael in zijn
Madonna's 't hoogste toppunt in d. voorstelling,
nu eons v. d. aandoenlijkste moederliefde, dan
weder v. ideale vrouwelijke schoonheid heeft
bereikt. d. Symbolische attributen, welke in
d. regel d. of beeldingen der H. Maagd kenmerken, zijn: d. mantel der liefde, waarmee
zij d. geloovigen dekt, d. wereldbol of, d. halve
maan, als 't steunpunt, naar aanleiding v. 't
12e hoofdstuk der Openbaring v. Johannes,
enz. Vooral na d. afkondiging v. 't leerstuk
der onbevlekte ontvangenis is d. voorstelling
der Madonna, zonder 't kind, waarvan d.
oudere kunstenaars (b. v. Murillo in zijn
voortreffelijke tafereelen der hemelvaart v.
Maria) meermalen 't voorbeeld hebben gegevon, opnieuw in zwang gekomen.
Madowasi, een dorp a. 't Tsad-meer in
't binnenland v. Afrika, waar d. Duitsche
reiziger Dr. Eduard Vogel 26 Sept. 1852 overl.
Madoz (PASQUALE), een Spaansch staatsman en schrijver, gob. 17 Mei 1806 to Pampelona, was sedert 1835 procureur in Barcelona
en sedert 1836 lid v. d. Cortes, zat in 1843 als
tegenstander v. Espartero korten tijd gevangen en werd in 1854 gouverneur v. Barcelona. In 1855 was MADOZ eenigen tijd minister
v. Financien; hij nam in 1856 deel a. d. opstand
tegen 't ministerie O'Donnel, evenals later a.
d. September-opstand v. 1868 en werd daarna
gouverneur v. Madrid. In 1870 bevorderde hij
d. keuze v. d. hertog v. Aosta tot koning v.
Spanje, maar hij overl. kort daarop, 13 of 14 Dec.,
op reis n. Genua. Hij schreef „Diccionario
geografico estadistico y historico de Espalia
(16 dln, 1848—'50) on gaf een „Collection de
causas celebres" (20 dln) uit.
Madras, d. hoofdstad v. 't Britsch-Indische
gebied v. dien naam, met 450 000 inw. is op
twee na d. grootste stad v. 't Britsch-Indisch
keizerrtjk en een v. d. uitgangspunten der
Engelsche macht in Indic. Zij werd gesticht
in 1639 op d. kust v. Coromandel, ligt in
een schoone streek met tallooze meren in d.
omtrek en is d. zetel v. d. president, v. een
Anglicaanschen bisschop on v. een R.-Kath.
vicarius. d. Stad wordt door d. Koewamrivier in een noordelijk en zuidelijk deel gescheiden, is zeer wijd uiteen gebouwd en bestaat eigenlijk uit 23 plaatsjes. In 't N. ligt
d. „zwarte stad" (Black Town), d. wijk der
inlanders, d. zetel v. d. handel on v. 't opperste
gerechtshof, ten Z. daarvan 't fort s. George.
d. Belangrijkste openbare gebouwen bevinden
zich in 't zuidelijke gedeelte, hieronder 't
gouvernementsgebouw en d. residentie v. d.
voorilialigen nabob v. Kornatik ; hier is ook
d. wijk der Europeanen en der Eurasiers, met
veel villa's en tuinen. In d. noordelijke voorstad Royapoeram huizen d. armste visschers
in hutten v. leem. d. Zuidelijke voorstad
s. Thomas is d. woonplaats der ThomasChristenen. d. Voorn. openbare gebouwen v.
Madras zijn d. Beurs, 't Ministerie v. Marine.
't tolkantoor, d. groote kazerne en een katholieke domkerk. Vender bezit Madras een universiteit, een geneeskundige school. een sterrenwacht, een museum en een dierentuin.
Door tal v. spoorwegen is zij met 't binnenland verbonden. 't Klimaat is er zeer heet.
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in d. winter wel is waar niet ongezond, in d.

zomer echter zeer gevaarlijk door koortsen,
typhus en cholera. d. Reede v. Madras, die
voor alle schepen geopend is, is een der gevaarlijkste der wereld, voornamelijk in d.
inaanden Oct. ea Nov. Sedert 1878 is men
bezig met d. aanleg v. een nieuwe, veilige
haven. Zeer dikwijls is 't verkeer toss. d.
schepen en d. kust enkel mogelijk door tusschenkomst v. d. platte vaartuigen der inlanders of door bamboesvlotten. Katoen, suiker,
indigo, olie, leer, huiden en rijst zijn d. voorn.
artikelen v. uitvoer. Katoenen stollen en
metalen voorwerpen worden veel ingevoerd.
't Gebied Madras beslaat een oppervl. v. 6568
vk. mijlen met 30 827 218 inw., waaronder
92 pct Hindoes, 6 pct Mohammedanen en d.
overigen Christenen zijn. Bovendien heeft d.
gouverneur v. Madras nog een gebied v.
bijna 453 vk. mijlen onder zijn bestuur, gevormd door staten, waarover Engeland d. beschermheerschappij uitoefent; dit gebied telt
3 345 000 inw.
Madrazo (rosE DE), een Spaansch historieschilder, werd in 1780 gab. en begaf zich, na
to Madrid in d. eerste beginselen der kunst
to zijn onderwezen, voor zijn verdere ontwikkeling n. Italie. Na in Rome d. classieke
meesterstukken der oudheid en die der renaissance en vervolgens to Parijs d. aldaar verzamelde kunstschatten to hebben leeren kennen, word hij in laatstgenoemde stad vooral
aangetrokken door d. toen in haar opkomst
verkeerendelithographie. Hij nam eenige goede
teekenaars on d. noodige toestellen met zich
n. Madrid en grondvestte daar met d. verzamelde bouwstoffen een groote lithographische inrichting. Zijn eigenlijke kunstbeoefening Teed editor niet daaronder en voerde
hem weldra tot d. waardigheid v. hofschilder
on directeur der academie v. San Fernando
to Madrid. Tot zijn beste schilderijen behooren : „d. slag v. Cerignola", „d. verovering v.
Breda" en „d. bestorming v. Montefrio door
Gonzalo de Cordova". Met behulp v. bovengemelde lithographische inrichting gaf hij een
groot werk in steendrukplaten uit, getiteld:
„Coleccion litografica de Cuadros del Rey de
Espana el Senor Don Fernando VII, qua se
conservan en sus reales Palacios, Museo y
Academia de San Fernando con inclusion de
los del real Monasterio del Escorial". Dit
werk bevatte ook d. door hem vervaardigde
portretten v. genoemden koning v. Spanje en
diens gemalin. d. Tekst werd geleverd door
Cean Bermudez. MADRAZO overl. 20 Nov. 1857.
Zijn zoon
Madrazo (FEDERIGO DE) wijdde zich onder
d. leiding zijns vaders made a. d. kunst. Ouk
hij beoefende 't historieele yak, maar bepaalde zich later voornamelijk tot portretten,
waarin hij zich groot aanzien verwierf, zoodat 't hem d. wag opende tot hooge ear on
aanzienlijken rijkdom. Op d. tentoonstelling
to Parijs in 1855 trot men onderscheidene portretten v. hem aan, die een beruchte critiek
uitlokten, maar niettemin groote verdiensten
bezaten.
Madreporen, Zie Polypen.
d. hoofdstad v. 't koninkrijk
Madrid,
Spanje en v. d. gelijknamige prov. in Nieu wCastilie, ligt op 40 1/2 ° N.-Br. on 14° 0.-L. v. Ferro
en heeft 475 000 inw. (1891, tegen 250 000 in 1851).
d. Stad ligt onge veer 650 M. bo yen d. zeespiegel,
a. d. oever v. d. Manzanares, die vooral in d.
zomer arm a. water is on door d. Jaraina
naar d. Taag vloeit. Madrid is gebouwd op
een aantal zand- en gipsheuvels en heeft
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► not d. voorsteden eon omtrek v. 13 KM. of
2 1„ uur gaans. 8lechts enkele deelen tuss.
't koninklijk paleis en d. Toledostraat vertoonen nog nauwe, kromme straten en hoekige
pleinen; over 't algemeen echter heeft Madrid
't aanzien v. een regelmatig gebouwde, modune stad, die onder haar particuliere gebouWen ware paleizen heeft aan to wijzen.
Vele pleinen (plaza's) zijn in fraaie plantsoenen
herschapen. Van 't beroemde Plaza Puerta del
Sol (Zonnepoort), vrij wel in 't midden der
stad, loopen d. schoonste straten naar alle
richtingen en onder die alle is d. Calle (d. is
straat) de Alcala met haar hooge huizen en
prachtige balkons d. voorn. Vardar noemen
we nog d. Calle de Toledo; d. Plaza major,
omringd door d. schoonste gebouwen, rustende
op zuilenrtjen, bier werden vroeger d. autoda-fe's en later d. stierengevechten gehouden;
hier prijkt 't standbeeld v. Philips III; d.
Plaza de Oriente, waar d. schouwburg staat,
met 't ruiterstandbeeld v. Philips IV en d.
beeltenissen v. alle koningen v. Leon en
Castili6; d. Plaza de las Cortez met 't paleis
der Cortes en een bronzen beeld v. Cervantes.
d. Voorn. openbare gebouwen -v. Madrid zijn:
't koninklijk paleis, a. d. westzijde der stad
op een heuvel a. d. Manzanares ; ('t word
door Philips V op d. plaats v. 't oude in 1734
door brand vernielde Alkazar in d. Renaissance-stijl opgetrokken); 't schoone Cortezpaleis, d. prachtige schouwburg, 't paleis v.
justitie, 't koninklijke museum en 't tolhuis.
Van d. 90 kerken der stad is er geen enkele belangrtjk voor d. geschiedenis der bouwkunst;
verscheidene bevatten echter zeer schoone
schilderstukken, voornamelijk d. kathedraal
v. San Isidor el Real met vergulden koepel,
d. kerk v. San Francisco el grande on d. kerk
v. 't groote nonnenklooster Salejas viejas. Een
bijzonder sieraad der stad zijn d. talrijke openbare fonteinen, verscheidene poorten, waaronder d. Mcala-poort, gebouwd naar 't model
v. een Romeinschen triomf boog, 't Prado, een
groot, door olmenlanen doorkruist wandelpark, met fraaie fonteinen, waar ook 't koninklijk museum, Musea del Prado genaamd, staat,
en verder oostwaarts 't park v. Madrid, ook
Buen Retiro geheeten, naar 't voormalige
lustslot v. dien naam. Aan inrichtingen voor
hooger onderwijs bezit Madrid eon universiteit, die in 1498 in Alcala de Henares word
opgericht on in 1836 naar hier werd overgeplaatst; verder een medicinale-chirurgische
academie, een bergbouwschool voor aanstaande ingenieurs, een handels- on een architectenschool; een academie voor schoone
kunsten, een militaire academie on inrichtingen ter opleiding v. onderwijzers en, onderwijzeressen. Verder moeten vermeld worden
d. sterrenwacht, d. koninklijke schilderijenverzameling, een v. d. schoonste der wereld,
d. nationale bibliotheek, 't Armeria real, een
der schoonste verzamelingen wapens en wapenrustingen. Zeven schouwburgen en een
circus voor stierengevechten bieden d. bevolking v. Spanjes hoofdstad ruimschoots
gelegenheid tot uitgaan. d. Hoofdvermaken
der inw., gelijk v. d. Spanjaarden in 't algemeen, bestaan in wandelen en rijden op d.
talrijke prado's en plaza's, in avondgezelschappen (tertulla's), waar gedanst, gespeeld
en gezongen wordt, in toro's of stierengevechten, alsmede in 't bezoeken v. d. schouw.
burg. 't Wandelen zelf, dat overal in Spanje
een gezochte uitspanning is, noemt men el
paseo. Eigenaardig zijn verder in d. straten v.
Madrid d. afp4a(lores (waterdragers), d. calezero's
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(huurkoetsiers), d. torero's of toreadores (stierenvechters) enz. — Madrid is d. zetel der grootwaardigheidbekleeders v. 't rijk, v. 't corps
diplomatique, v. d. gouverneur der provincie
Madrid en v. een bisschop. d. Industrie is niet
onbelangrijk; men vindt er eenige koninkl.
fabrieken v. goud- en zilverwerken, tapijten
en porselein, benevens koninkl. tabaksfabrieken; d. particuliere industrie brengt kaarsen,
wagens, kleeden, spiegels, zadelmakerswaren,
machines, handschoenen, waaiers, zeep, enz.
in d. handel. Madrid is 't middelpunt v. 't
Spaansche spoorwegnet; 't heeft een beurs,
terwijl er tevens d. Spaansche bank haar
zetel heeft. Voortreffelijk drinkwater krijgt
stad uit d. Lozoya a. d. voet v. d. Penalara, waaruit 't water sedert 1859 door een
70 KM. lange waterleiding wordt aangevoerd.
Sedert 939 komt Madrid voor onder d. naam
Majerit. 't Werd toen ter tijde door koning
Ramiro II v. Leon bestormd, was daarna
langen tijd grensvesting tegen d. Mooren,
diende later tijdelijk tot residentie, voornameI ijk gedurende d. jachttijd, werd na d. dood
v. Ferdinand d. Katholieke d. zetel der regeering en eindelijk in 1560 door Philips II
tot hoofdstad v. 't koninkrijk Spanje verheven.
Madrigal, eon dichtsoort, die oorspronkelijk in Italie thuis behoort, maar vandaar
n. Frankrijk en Duitschland is overgeplant.
't Is een soort v. lyrisch puntdicht, klein v.
omvang, meestal d. liefde tot onderwerp hebbende en bij voorkeur puntdichtsgewijs met
een slag of een verrassende wending eindigende. Petrarca en Tasso zijn d. bekendste
dichters, die in deze soort v. kleine stukjes
zijn geslaagd. Minder gelukkig zijn d. navolgingen v. doze zoogenoemde kniedichten, schoon
Hagedorn, Voss, Goethe en A. W. Schlegel
ook vrij goede hebben en enkele v. Hooft,
Huygens en Bilderdijk mede goed geslaagd zijn.
Ook in d. muziek is d. naam madrigal niet
onbekend. Inzonderheid in 't midden der 16e
eeuw vervaardigde men, bepaaldelijk voor 't
orgel, stukken, die dezen naam droegen en
tevens voor d. zang waren ingericht. Palestrina was daarin d. voorh. componist.
Madura, Zie Madoera.
Madvig (JOHANN NICOLAI), een Deensch
geleerde en staatsman, geb. 7 Aug. 1804 to
Svaneke op 't eiland Bornholm en overl. 13
Dec. 1886 to Kopenhagen, a. d. universiteit v.
welke stad hij gestudeerd had en waar hij
sedert 1829 hoogl. in d. Latijnsche taal on
letterkunde was. Tevens was hij gedurende
een lange reeks v. jaren lid v. d. Deenschen
rijksdag on bekleodde hij in 1848 en 1851 d. portefeuille v. Eeredienst, terwijl hij in 1852 directour v. Onderwijs werd. In zijn geboorteplaats
op Bornholm verrees in 1874 een bronzen
standbeeld to zijner tier. Op wetenschappelijk
gebied heeft MA DVIG zich behalve door zijn
alom bekende „Latijnsche spraakleer" (1841)
door verschill. geschriften onderscheiden, benevens door tal v. critische uitgaven v. Grieksche en Latijnsche schrijvers.
Maeander, thans Meinder of Menderes, is een der rivieren v. Klein-Azie. Zij
ontspringt in Phrygie op d. berg Celanus,
stroomt langs d. grans v. Carle on Lydia en
valt tuss. Priene en Milete in d. Aegelsche
Zee. Deze rivier was bij d. Ouden uit hoofde
v. haar menigvuldige bochten on kronitelingen
zeer bekend en men noemde naar haar d.
kunstig in elkander geslingerde oplegsels v.
purper, waarmee d. Ouden hun kleeren en
zelfs hun lijkbussen en vazen versierden.
VI.
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Vandaar in figuurlijken zin d. uitdrukkingert
Maeandrische lijnen, Maeandrische wegen, Maeandrische redenen enz., d. i.: kronkelende lijnen,
kunstige wendingen en omschrijvingen enz.
Maecenas (cAJus ciLmus), een Romeinsch
ridder uit een aanzienlijk, volgens Horatius,
koninklijk geslacht in Etruria, d. gunsteling
v. Augustus on d. vriend v. Virgilius en Horatius, een warm voorstander v. kunsten en
wetenschappen, die ieder, welke daarin uitmuntte, gewillig a. zijn steeds wel bezette
tafel ontving on zelfs gaarne bij Augustus
aanbeval. 't Was niet to verwonderen, dat
doze man d. uitmuntenden geleerden v. zijn
tijd een zoo roemrtjke bescherming kon doen
genieten, want hij leefde in d. luisterrijkste
omstandigheden en bezat zulke aanzienlijke
rijkdommen, dat d. geschenken, die hij a. d.
vrienden der muzen deed, in vergelijking v.
zijn overige schatten, altijd nog gering moesten schijnen. Augustus bediende zich v. zijn
raad in alle gewichtige zaken en had geen
reden om er zich over to beklagen, dat hij hem
tot zijn vertrouweling gekozen had; want MAECENAS bezat een holder, door ervaring geoefend verstand en kon, daar hij a. d. openbare zaken geen onmiddellijk deel had, d. keizer
't best d. waarheid zeggen. Dat hij als gunsteling v. een zoo onbeperkt alleenheerscher
zijn braafheid behield en niemand trachtte to
benadeelen, verdient alle achting on moat hem
eenigermate verontschuldigen in zijn sterke
neiging tot verwijfdheid en zingenot, welke
eenige oude schrijvers terecht in hem gelaakt
hebben. MAECENAS bezat een prachtig paleis,
door verrukkelijke tuinen omgev en, op d.
Esquilijnschen heuvel, .vaar hij onder andere
nieuwigheden 't eerst binnen Rome pantomimen-dansen liet vertoonen. Hij overl. in
't jaar 9 v. Chr. Over horn hebben geschreven:
Meiboom, „Maecenas" (1653); SOhomberg, The
life of Maecenas" (1766); Frandsen, „Maecenas,
eine historische Untersuchung fiber dessen
Leben and Wirken" (1843).
Maelen

(PHILIPPE MARIE GUILLAUME VAN

een Belgisch cartograaf, geb 28 Dec.1795
to Brussel en overl. aldaar 29 Mei 1869. Men
heeft v. hem o. a. een „Atlas universel" in
400 bladen (1827), een „Atlas de l'Europe" in
165 bladen (1830), een „Carte de la Belgique"
in 43 bladen (1833), een „Carte de la Belgique"
in 250 bladen (1854) en een , Atlas hypsometrique de la Belgique" (10 bladen, 1861). Ook
schreef hij een aardrijkskundig woordenboek
v. Belgic.
Maenaden, Zie Bacchanten.
Maenalus (DE BERG), een sterrenbeeld,
door Hevelius ingevoerd. 't Staat op d. aequator, ten zuiden v. Bootes, waartoe 't kleine,
slechts uit 8 sterren bestaande sterrenbeeld
ook dikwijls gerekend wordt.
Maerlant (JACOB VAN). Naast adol en
geestelijkheid verhief zich in d. 13e eeuw een
derde stand, die der burgers, welke, allengs
in ontwikkeling toegenomen, zich niet langer
vergenoegde met d. haarkloverijen der geestelijken, noch met d. avontuurlijke poezie
v. d. ridderstand, maar behoefte begon to gevoelen a. een meer grondige beschaving. Onder
d. mannen, die ertoe bijdroegen 't yolk to
ontwikkelen on to veredelen, muntte vooral
v. MAERLANT nit. - Omtrent zijn leven bestaan
er slechts weinige on zeer onzekere berichten.
d. Meeste schrijvers geven 1235 op als zijn
geboortejaar. Hoeft hij echter in 1246 d. „Alexander" vertaald (Jonckbloet, „Gesch. der Mnl.
Dichtk." dl II), dan zal men zijn geboorte
wel eenige jaren vroeger moeten stellen.
16
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Zijn geboortepla,ats was waarschijnlijk Bruxambacht of 't Vrtje v. Brugge, vanwaar hij
later n. Maerlant op Oost-Voorne vertrok,
zijnde een dorp nabij Brielle. Hij bekleedde
hier d. betrekking v. koster, werd er als jongeling verliefd op d. schoone Gotile, verkeerde
in vrij bekrompen omstandigheden en was er
v. 1257—'65 bezig met 't vertalen v. ridderromans. Omstr. 1266 schijnt hij n. Damme, in
't Vrije v. Brugge, verhuisd to zijn, waar hij
klerk of griffler werd on kort voor 1300 overl.,
zooals uit een grafschrift op een zerk in d.
toren v. Damme blijkt. In 1860 heeft d. Belgische regeering hier een standbeeld voor
v. MAERLANT doen verrijzen.
VAN MAERLANT'S werken waren, behalve d.
oorlog", naar 't Fransch V.
Benoit d. s. Mauro, on v Alexanders Geesten"
(waarvan Dr. Snellaert in 1860 en Dr. Franck
in 1882 een uitgave heeft bezorgd), naar 't Latijn
v. Philippus de Castellione, in hun vermoedelijk chronologische opvolging d. volgende:
„der Naturen Bloeme" of „Bestiaris", d. „Rijmbijbel" met d. „Wrake", leven v. s. Franciscus", „d. Spiegel-Historiael", „d. Heymelicheit der Heymelicheden", d. „Wapene Martijn"
met d. vervolgon, „Van d. Lande v. Overzee"
en verschill. kleinere gedichten.
„Der Naturen Bloeme", 't eerste uitgebreide
en this nog zeer gebrekkige work over natuurkunde hier to lands, is een vertaling v. 't
„Liber rerum" v. d. monnik Thomas v. CantimprO, gob. to Leeuw s. Pieter in Brabant.
't Handelt in 13 afdeelingen over verschill.
voorwerpen uit 't dieren-, planten- en delfstoftenrijk, welk genre in dien tijd „Bestiarissen" of Beestenboeken geheeten werd. MAERLANT doorweeft zijn beschrtjvingen met zedenkundige leeringen, to velde trekkend tegen
d. verkeerdheden v. zijn tijd. 't Work moot
vervaardigd zijn omstreeks 1258 op aanzoek
v. Niclaes v. Cats, toen voogd v. graaf Floris V,
die later een beschermer v. d. burgerstand
en een begunstiger der wetenschappen was.
(Prof. Bormans heeft in 1856 en Dr. E. Verwijs
in 1878 een uitgave v. „der Naturen Bloeme"
bezorgd).
25 Mrt 1270 voltooide MAERLANT zijn „Rijmbijbel", eon vertaling der „Biblia scholastica"
v. Petrus Comestor, omstr. 1150 geschreven.
Dit work bevat d. canonieke boeken, sommige
apocriefe v. 't Oude Testament, 't Nieuwe bij
wijze v. Harmoriie en een vervoig, „d. Wrake
v. Jherusalem", bevattende d. geschiedenis
der Joden v. d. dood v. Christus tot a. d.
verwoesting v. Jeruzalem, waartoe hij Flairius
Josephus als bron gebruikte. Ook in dit work
gispt hij d. gebreken zijner tijdgenooten en
geeft hij blijken v. een vrijzinnigheid, die soms
met d. kerkelijke traditie in strijd is en alleen
't gebod der liefde predikt. Door dozen arbeid
geraakte hij in onmin met d. geestelijkheid.
(Prof. David heeft in 1869 een uitgave v. d.
„Rijmbijbel" geleverd).
„Het leven v. s. Franciscus" bewerkte hij
naar 't Latijn v. d. H. Bonaventura (geschreven in 1261) kort na d. „Rijmbijbel" ten behoeve v. d. Minderbroeders to Utrecht. MAERLANT volgt hier getrouw zijn bron on is,
zonder eenige critiek, volslagen mysticus,
wellicht omdat hij zich zuiveren wilde v. d.
blaam, die men om d. „Rijmbijbel" op hem
geworpen had (Tideman bezorgde in 1848 eon
uitgave v. dit werk).
d. „Spiegel Historiael", MAERLANT'S hoofdwerk, in 1283 to Damme aangevangen, is een
algemeene historie, bearbeid naar 't 4e deel
v. 't encyclopedischo work v. Vincentius Bel-
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lovacensis, welk deel d. titel „Speculum majus'
droeg on d. geschiedenis behandelde tot 1260.
't Standpunt v. Vincentius wtjzigende (dat
meer kerkelijk was), heeft MAERLANT ten
doel to doen zien, hoe d. wereldgeschiedenis,
ten gevolge der zonde, tooneelen opleverde
v. strijd en wanorde. (Van dit work, dat niet
volledig bewaard gebleven is , verscheen in
1857 een uitgave, bezorgd door Dr. M. de Vries
en Dr. E. Verwijs).
d. „Heymelicheit der heymelicheden", door
Clarisse a. MAERLANT ontzegd, is door Jonckbloet op goede gronden a. hem toegeschreven.
't Is een vertaling uit 't Latijn v. een work
(„Secreta Secretorum"), dat a. Aristoteles werd
toegeschreven. 't Behelst een onderwijzing v.
Alexander in d. regeerkunde, bevattende een
politiek onderricht en een gezondheidsleer.
d. „Wapene Martijn" (zoo luiden d. eerste
woorden v. 't gedicht) is een strophisch dichtstuk, dat in dialogischen vorm over d. ongelijkheid der standen, over d. verdrukking v.
't Volk, over zeden en godsdienst handelt en
zeer nuttig is ter beoordeeling v. dien tijd.
d. Echtheid der Martijns (men vindt vier
afdeelingen) werd betwijfeld door Clarisse en
later door dr. Halbertsma, maar gehandhaafdi
door prof. Jonckbloet on door dr. E. Verwijs,
die er eon uitgave v. gegeven heeft. De lste
„Margin" schreef MAERLANT waarschijnlijk in
1248. Hij zinspeelt hierin op d. „Anticlaudianus
v. Alanus ab Insulis", maar heeft geen bepaald
voorbeeld gehad. De 2de of „Dander Martijn",
waarschijnlijk geschreven in 1255, schijnt ook,
hoewel in d. geeft der minnezangen in d.
Puits-d'amour, zelfstandig bewerkt to zip;
't handelt over d. liefde. De 3de „Martijn",
die ook „Van der Drievoudichede" wordt genoemd, waarschijnlijk na 1270 geschreven,
schijnt bewerkt to zijn naar d. „De Sancta
Trinitate" on „De Dei filio, mundi redemptore"
v. Vincentius en is een geloofsbelijdenis. De
4e afdeeling werd door MAERLANT in hoogen
ouderdom in 1299 voltooid. In d. handschriften
bestaat nog een fragment v. acht strophen,
„v. d. verkeerden Martine", eon tegenhanger
v. d. eersten „Martijn", doch vermoedelijk niet
v. MAERLANT.
Omstr. 1291 dichtte hij „v. d. Lando v. Overzoo", eon zijner schoonste en meest lyrische
gedichten, bevattende een opwekking tot een
kruistocht; 't komt veel overeen met d. Franschen dichter Rutebeuf, die o. a. een „Complainte d'Outre-Mer" schreef.
MAERLANT had voorzeker een dichterlijken
geest en was in zijn jeugd zelf minnezanger;
rriaar v. nature ernstig gestemd en ook door
opvoeding (die voor zijn tijd nog geleerd mag
genoemd worden, daar hij vertrouwd was
met d. Latijnsche en Fransche taal- on letterkunde) verandorde hij v. richting en werd hij,
d. toestand v. 't yolk begrijpende, dat geen
vrede meer vond in d. verhalen der ridders
en d. preeken der geestelijken, volksleeraar,
ijverende tegen d. romantiek en vooral tegen
die der Franschen. Zijn richting was practisch
en critisch, hoewel zijn critiek zich bepaalde
bi) d. verkeerdheid v. 't yolk, maar zich niet
altijd moist to verheffen boven 't • gezag der
kerk; want hij was niet alleen vroom, maar
ook goed Katholiek. Hebben zijn werken niet
ovenveel poetische waarde, daar, waar hij niet
gebonden is door een voorbeeld, gaf hij blijken
v. kracht en gloed, niet zelden v. dichterlijke
verheffing, terwij1 over 't algemeen zijn taal
zuiver is. Tot zijn beste gedichten behooren
d. „ Wapene Martijn" en „Van d. Lande
Overzee".
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OngetwUfeld verdient MAERLANT als d. bevorderaar der ware belangen v. zijn tijd onze
belangstelling en hoogachting. Terecht zegt
prof. Jonckbloet : „Zijn naam alleen is een
symbool geworden, dat 't standpunt aanwijst,
waar onze nieuwe maatschappelijke toestand
begint." Wel is hij waard, dat d. Koninkltjke
Belgische Academie en d. Leidsche Maatschappij der Nederl. Letterk. a. d. uitgave
zUner werken haar zorgen wijden; ook verdient hij ten voile d. hulde, die hem in 1860
op last der Belgische regeering door 't oprichten v. een standbeeld te Damme bewezen
is. Zie Dr. Jan te Winkel, „Maerlant's Werken
beschouwd als d. spiegel der 13e eeuw" (2e
dr. 1892).
Metes (JAN BAPTIST LODEWIJK), een verdienstelijk historie- en portretschilder, werd
geb. to Gent 30 Sept. 1794 en a. d. schilderacademie dier stad, waarbij zijn vader als
professor geplaatst was, tot kunstenaar gevormd. In 1816 won hij to Mechelen een eerste
gouden medaille voor d. zinnebeeldige voorstelling v. 't huwelijk v. d. prins v. Oranje
en NI v'erwierf in d. volgende jaren meer dan
eons 't eermetaal bij Noord- on Zuid-Nederlandsche kunstinstellingen, totdat hem in 1821
voor zijn schilderij „Alexander bij Diogenes"
vanwege d. regeering d. uitgeloofde prijs werd
toegekend, t. w. een jaargeld v. f 1200 ter
verdere voltooiing zijner studion in Italic. Hij
vertrok n. Rome, maar zond bij herhaling
vandaar zijn stukken naar d. tentoonstellingen
in 't vaderland. In 1826 teruggekeerd, vervaardigde hij eon v. zijn baste werken, „d.
H. Anna met 't kind Jezus". Tot zijn omstreeks
dien tijd door hem geschilderde portretten
behooren die v. d. hertog v. Saksen-Weimar,
v. professor Schrant, d. minister v. Maanen en
d. barones v. Keverberg. Een aantal Brabantsche kerken bezitten schildertjen v. zijn hand
on op 't museum in 't paviljoen bij Haarlem
berust v. hem een voorstelling v. d. „barmhartigen Samaritaan". Later keerde hij nog
eenmaal n. Rome terug, vanwaar hij onderscheiden voorstellingen uit 't Italiaansche
volksleven on enkele religieuze stukken n. d.
tentoonstelling in Belgi8 en Nederland afzond.
Zijn work vond hier steeds veal bewonderaars,
vooral om d. illusie, welke hij in 't effect v.
kunst- on daglicht west to weeg to brengen,
on om 't bevallige v. 't naakt in zijn schilderijen. Hij overl. to Rome, 28 Apr. 1856.
Maestoso heat in d. muziek wat op een
plechtstatigen toon moat worden voorgedragen.
Maestrale (Ital. v. magister, maitre) is
d. naam v. een fallen noordwestenwind, die
in Italic zeer gevreesd is en ook op d. Middell.
zee bekend is. Zie Mistral.
Maestro, d. Italiaansche naam voor 't Lat.
magister, meester, wordt inzonderheid in d.
muziek gebruikt. Maestro di capella is een
kapelmeester, maestro di ballo een dansmeester.
Maestro di camera is d. titel v. d. pauselijken
minister v. financien.
Maets (CAREL DE), geb. to Utrecht, was,
na zoowel in d. wis- on natuurkunde (1644)
als in d. geneeskunde doctor geworden to
zijn, geneesheer in zijn geboorteplaats, werd
in 1670 hoogl. in d. scheikunde to Leiden en
overl. 29 Jan. 1690. Hij schreef o. a. „Prodromus chemiae rationalis" (1684) on „Praxis
chymiatrica rationalis" (1687).
Maf (dieventaal), een klein zilveren muntstuk; dubbeltje, kwartje; ook vadsig, loom.
Maffei (FRANCESCO SCIPIONE, Marchese), een
der baste Italiaansche tooneeldichters, 1 Juni
1675 to Verona geb. Hij ontving 'zijn eerste
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opleiding in 't JezuIeten-college- to Parma.
daarna to Rome. Vervolgens trad hij in d.
krijgsdienst on maakte hij eenige veldtochten
n. Duitschland en elders made. Doch d. zucht
voor letteren on wetenschappen dreef hem
naar zijn vaderland terug, waar hij met
Apostolo Zeno on Valisnieri een letterkundig
tijdschrift oprichtte en een treurspel schreef,
„Merope" (1713), 'twelk zulk een opgang maakte,
dat MAFFEI zich b(j voorkeur op 't treur- en
blijspel toelegde. Doch hij vergat daarbij
ernstiger studi6n niet on legde zich ook toe
op d. diplomatiek, waarvan zijn geleerd work
„Verona illustrata" (8 din, 1731) een uitvloeisel
is. Na een uitgebreide reis door Europa gedaan
to hebben, overl. hij in zijn vaderstad,11 Febr.
1755. Zijn medeburgers richtten hem een gedenkteeken op on zijn werken warden bijeenverzameld to Veneti8 uitgegeven (21 din, 1790).
Maffei (JOHANNES PETRUS), geb. in 1535 to
Bergamo, was eerst eenigen tijd hoogl. der
welsprekendheid to Genua on tevens secretaris
v. die republiek. Na echter in d. orde der
Jezuleten to zijn getreden, legde hij daze
ambten neder on begaf hij zich eerst n. Rome
on vervolgens n. Lissabon voor 't schrijven
v. eon geschiedenis v. India, walk work hem
door d. koning v. Portugal was opgedragen
en dat hij onder d. titel „Historiarum Indicarum
Libri XVI" uitgaf (1588). In 1581 keerde hij
n. Rome terug, waar paus Gregorius XIII hem
't beschrijven v. zijn regeering opdroeg, walk
work echter eerst in 1742 onder d. titel „Annan
di Gregorio XIII, pontifice massimo" to Rome
in 2 din is uitgegeven. Hij vervolgde 't met d.
„Historiae ab excessu Gregorii XIII, Sicti V
pontificatum complexae" (1747). Ook beschreef
hij d. „Vita et mores Ignatii Loyolae" (1585).
Zijn gezamenlijke werken zijn in 1747 to Bergamo in 2 din uitgegeven.
Maffei (GIUSEPPE), een Italiaansch letterkundige, geb. 27 Mei 1775 to Cles, bij Trente,
on overl. 15 Mei 1859 als hoogl. to Munchen.
Hij ontving in 1798 d. priesterwijding, werd
in 1805 hoogl. in d. Italiaansche letteren on
vertrok in 1826 in diezelfde betrekking n.
Behalve vele vertalingen v. Duitsche dichters on andere schrpers, heeft men
v. hem een „Storia della letteratura italiana"
(3 din, 1825).
Maffei (ANDREA), een Italiaansch dichter,
geb. in 1802 to Riva di Trento, a. 't Lago di
Garda. on overl. 27 Nov. 1885 to Milaan. Hij
bestudeerde to Miinchen d. Duitsche taal- en
letterkunde en vertaalde daarna op meesterlijke wijze verscheiden drama's en andere godichten v. Schiller, Goethe e. a. in 't Italiaansch. Ook uit d. Engelsche letterkunde heeft
hij d. schoonste voortbrengselen in zijn moedertaal overgebracht. Evenzeer heeft men
eenige bundels oorspronkelijke gedichten v.
hem, uitmuntende door veal gevoel en gloed.
Mafia of Monfia, een tot 't sultanaat
Zanzibar behoorend eiland a. d. oostkust v.
Afrika, 7 mijlen lang en circa 2 mijlen breed,
ligt t. Z. v. 't eiland Zanzibar, is door koraalbanken omgeven on wordt door Soeaheli's
bewoond, die kaoerischelpen visschen on
katoen verbouwen.
Ma foi (Fransch) beteekent op mtjn eer,
waarachtig.
Matra, een dorp in d. Portugeesche prov.
Estremadura, merkwaardig wegens een Augus
tijner klooster, dat door koning Johannes V
in 1717 aangevangen en in 1732 voltooid is.
Dit klooster is een der grootste on prachtigste
ter wergild en heeft, naar men wil, meer dan
2) mill. gulden gekost. 't Heeft een vierkanten
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vorm en is voorzien v. een marmeren kerk
met twee torens, in een v. welke een klokkenspel hangt, dat alleen een mill. zal gekost
hebben. 't Gebouw heeft 866 kamers en meer
dan 2500 deuren en vensters. d. Boekerij bevat
meer dan 50 000 boekdeelen, benevens kostbare Arabische handschriften. d. Schatten, in
dit klooster opgehoopt, zijn onberekenbaar.
Een prachtwerk erover v. Murphy, met tekst
v. Luis d. Souza, is to Londen in 1791 uit.
gegeven.
Magdala,, een voormalige Abessynische
bergvesting in 't Z.-0. v. 't land op een tafelberg, 1000 M. boven 't dal v. d. Bischilo, een
zijrivier v. d. Blauwen Nijl, on 2777 M. boven
d. zee gelegen. Zij diende in haar tijd d. koning
Theodorus als laatste bolwerk in d. oorlog met
d. Engelschen, tot 't 13 Apr. 1868 door dezen
t Napier, die daarna d. bijnaam
onder Sir Rober
of Magdala" kreeg, stormenderhand ward
ingenomen.
Magdalarood is een zout v. rosanaphtylamine, dat als rood poeder voorkomt on als
kleurstof gebruikt wordt.
Magdalena, d. i. afkomstig uit d. Galileesche stad Magdala, is d. naam eener Maria
uit d. geschiedenis v. Jezus. d. Overlevering
stelt haar voor als een boetvaardige zondares
on als zoodanig is zij een veelgebezigd
onderwerp geworden v. poozie on schilderkunst, gelijk dan ook in d. taal der kunst
een boetvaardig gevallene een Magdalena
heat on d. inrichtingen, die d. opheffing en
verbetering v. gevallen vrouwen ten doel
hebben, made haar naam dragen. 'tZelfde is
't geval met een in 1215 gestichte kloosterorde, wier doel was, zulke ongelukkigen tot
boete on verbetering to brengen.
Magdalena, een voormalige staat in
Zuid-Amerika, doch thans als departement
een deel v. d. Vereen. Staten v. Columbia
vormend, ligt tuss. d. beneden-Magdalenarivier en d. republiek Venezuela en bestaat
voor 't grootste deel uit vlakten, die met
overoude bosschen bedekt zijn en door d.
Sierra de Santa Marta doorsneden worden.
't Departement Magdalena omvat met d.
daartoe behoorende territoriums Goajira, Nevada on Motilones 12 69 vk. mijlen met
167 000 inw., bijna uitsluitend landbouw drijvende Indianen. d. Hoofdstad ervan is Santa
Marta.

Magdalenabaai, een a. d. westkust
v. 't Mexicaansche schiereiland California
gelegen vischrijke baai, die door langgerekte
eilanden v. d. zee gescheiden en veel door
walvischvaarders bezocht wordt.
Magdalena-rivier (Rio Magdalena), d.
grootste rivier v. d. Vereen. Staten v. Columbia
in Zuid-Amerika, ontspringt op 2° N.-Br. op
d. tot d. Andes behoorenden bergknoop Las
Papas, nabij haar zijrivier d. Cauca, wier
bronnen v. d. hare slechts door een lage bergketen gescheiden zijn. Na een grootendeels
noord-oostelijken en later noordelijken loop
v. 7500 KM. mondt d. Magdalena met een
breede delta in d. CaraIbische Zee uit. Een
menigte bevaarbare kanalen verbinden d. mondingsarmen, waarvan d. grootste bij Sabanilla in d. zee volt, terwijl vroeger d. bij Cartagena uitmondende El Dique d. belangrijkste
was. d. Magdalena is v. haar mond stroomopwaarts tot Honda over een lengte v. 150 KM.
bevaarbaar; dan verhinderen groote stroomversnellingen d. scheepvaart voor eon goed
deel. Tot haar intrede in d. vlakte (8° N.-Br.)
stroomt ze toss. d. oostelijke en middelste
ketens v. d. Andes v. Columbia. Haar grootste
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zijrivier is d. reeds genoemde Cauca. — Ook
elders in Amerika vindt men rivieren, die
Magdalena heeten.
Mage (EUGENE), een Fransch Afrikareiziger,
geb. 30 Juli 1837, trad in dienst als zeeofficier,
deed in 1860 een reis naar Senegambia, bezocht
v. 1863—'66 d. Boven-Niger en verdronk in d.
nacht v. 18 op 19 Dec. 1869. d. Resultaten v.
zijn reizen schreef hij neer in „Relation d'un
voyage d'exploration au Soudan occidental"
(1867) en „Un voyage dans le Soudan occidental" (1868).
Magellaan of Magelhaens (FERNANDO
DE), een beroemd Portugeesch zeevaarder, die
't eerst door d. naar horn genoemde straat,
tuss. 't vasteland v. Zuid-Amerika en Vuurland, in d. Grooten Oceaan doordrong. Van
zijn vroeger leven is slechts bekend, dat hij
d. tocht v. Albuquerque btjwoonde en a. d.
verovering v. Malakka een werkzaam deel
had. Op d. weigering des konings v. Portugal
om hem naar verdienste to beloonen, begaf
hij zich n. Valladodid, waar Karel V hem
gunstig ontving. Er werden hem vijf schepen
toegestaan, met welke hij westwaarts n. d.
Molukken zou stevenen, op welke eilandengroep Karel zijn rechten Wilde doen golden.
20 Sept. 1519 ging hij to San Lucar onder zeil
en hij bereikte na vele ontmoetingen a. d. mond
der La Plata, waar hij overwinterde, en in
Patagoni8, walks bewoners hij als reuzen deed
kennen (gelijk men dit een en ander bij d.
geschiedschrijver Herrera vindt opgeteekend),
ruim een jaar na zijn afvaart d. ingang der
straat. Met moeite bewoog hij zijn tochtgegenooten, zich daarin to begeven, en hij zag
zijn onderneming met d. besten uitslag bekroond, toen hij 28 Nov. d. Grooten Oceaan
kon binnenstevenen. Hij gaf dezen d. naam
Stille Zee, toen langdurige windstilte hem
en d. zijnen a. gebrek blootstelde. 16 Mrt 1521
bereikte MAGELLAAN d. Philippijnsche eilanden,
waar hij d. haven Zebu op 't eiland v. dien
naam aandeed. Hij moist zich d. bewoners tot
vrienden to maken. d. Koning erkende zelfs
d. opperheerschappij des konings v. Spanje
en liet zich met velen der zijnen doopen.
MAGELLAAN bood hem daarop zijn bijstand
a. tegen een naburig vorst en ging a.'t hoofd
v. een vijftigtal zijner manschappen een overmachtigen vijand to gemoet. Van alle kanten
omringd, verdedigde hij zich kloekmoedig;
doch, toen 't d. Spanjaarden a. kruit begon
to ontbreken, verdubbelden d. aanvallers hun
woede; zij wierpen ook MAGELLAAN ter aarde
en doodden hem met steenen en pijlen (26
Apr. 1521). Van toen of veranderde ook d. gezindheid des konings, die d. a. wal zijnde
Spanjaarden op een feestmaal liet vermoorden,
waarop zij, die zich a. boord bevonden, onder
zeil gingen en koers zetten n. d. Molukken.
Sebastiaan del Cano kwam vervolgens met
't geringe overschot der bemanning en 't eenig
overgeblaven schip in Sept. 1522 weer to San
Lucar terug. Dit schip, „La Victoria", 't eerste,
dat een reis om d. aardbol gedaan heeft,
ward langen tijd to Sevilla bewaard, tot 't
eindelijk v. ouderdom bezweek.
d. Straat v. Magellaan is een moeilijk vaarwater met vele bochten en klippen, dat slechts
zelden gebruikt wordt. (Men zie Guillemard,
„Life of Fern. d. Magellan and the first circum navigator of the world", 1890).
Magendie (FR ANcois), geb. to Bordeaux
15 Oct. 1783, studeerde to Parijs in d. geneeskunde en wiidde zich vooral a. d. anatomie
erg physiologie. Na prosector on arts in 't
HOtel-Dieu geweest to zijn, ward hij in 1831
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hoogl. a. 't College de France. Ilij was ook
lid v. d. Academie en overl. 7 Oct. 1855 te
Parijs. Zijn voorn. werken zijn: „Précis elementaire de physiologie" (1816, 2 dln), „Formulaire pour l'emploi et la preparation de
plusieurs nouveaux medicaments" (1821), „Lecons sur les phenomenes de la vie" (1830—'32,
4 dln), „Lecons sur les fonctions et les maladies
du systeme nerveux" (1833, 2 dln) en „Recherches philosophiques et cliniques sur le liquide
cephalorachidien ou cerebro-spinal" (1842).
Magenta, een vlek in Lombardije (prov.
Milaan), met zijdefabricage, wijn- en oliehandel
en 6470 inw., t. W. v. Milaan en a. d. spoorweg n. Turijn gelegen. Magenta was 4 Juni
1859 't tooneel v. d. veldslag, waarin d. Franschen onder Napoleon III en Mac Mahon, met
d. Sardiniers vereenigd, d. Oostenrijkers onder
Gualay tot d. terugtocht naar d. Mincio
dwongen en zoodoende Lombardije veroverden. Mac Mahon ontving bij die gelegenheid
d. titel „hertog v. Magenta".
Mager (KARL), een Duitsch opvoedkundige,
geb. 1 Juni 1810 te Gratrath bij Solingen; hij
was v. 1848—'52 directeur v. 't reaalgymnasium
te Eisenach en overl. 10 Juni 1858 to Wiesbaden. MAGER heeft zich verdienstelijk gemaakt voor d. ontwikkeling v. 't onderwijs
in Duitschland en schreef, behalve een aantal
schoolboeken, o. a.: „Versuch einer Geschichte
and Charakteristik der franzi5sischen Nationallitteratur" (5 dln, 1834—'39) en „Die modernen Humanitatsstudien" (3 dln, 1840—'46).
Magero, 't noordelijkste eiland v. Noorwegen, tot 't ambt Finmark en behoorende,
is 7 vk. mijlen groot, door eenige honderden
Lappen bewoond en 367 M. hoog en heeft verbrokkelde kusten. 't Noordelijkste gedeelte,
d. Noordkaap, is d. noordelijkste punt v. Europa.
Maggia, een dal in 't N.-W. v. 't Zwitsersche kanton Tessino, wordt door d. Maggia,
die bij Locarno in 't Lago Maggiore uitmondt,
doorstroomd en vormt met zijn zijdalen
't district Maggia, een der acht districten v.
't kanton Tessino, met 6380 Katholieke inw.,
die bijna uitsluitend Italiaansch spreken. In
't bovenste gedeelte v. 't dal, 't Val Lavizzara,
wordt d. Laversteen gevonden, waaruit ketels
gemaakt worden, die n. Italie aftrek vinden.
Magi of Ma,giers heetten bij d. oude
Meden en Perzen d. leden der priester-kaste.
Zij waren d. eigenlijke beoefenaars der wetenschappen, alsmede d. bewaarders v. d. geheimenissen v. d. godsdienst en d. bezorgers
V. d. plechtigheden hiervan. 't Waren zulke
magi, in 't Evangelisch verhaal (Matth. II)
wijzen uit 't Oosten genoemd, die volgens dat
bericht hun hulde a. d. jonggeboren Jezus
kwamen brengen (Zie Koningen, Drie).
Magie, Zie Tooverkunst.
Magino (JOHANNES ANTONIO), geb. to Padua
in 1556, was hoogl. in d. wis- on sterrenkunde
to Bologna, waar hij 11 Febr. 1617 overl. Hij
vervaardigde onderscheidene sterrenkundige
tafels en legde zich met grooten ijver toe op
d. horoscopie en astrologie of sterren-voorzegkunde.
Magister is een wetenschappelijke titel,
uit d. Middeleeuwsche dom- en kloosterscholen
afkomstig en vanhier uit ook in d. inrichting
der latere universiteiten overgegaan. Bij d.
eerste vestiging dier geleerde instellingen was
men natuurlijk nog niet gekomen tot die onderscheiding v. faculteiten, welke later tot grondslag v. d. inrichting der hoogescholen strekte,
en achtte men 't hooger onderwijs to bestaan in
d. zoogenoemde zeven vrije kunsten (artes liberales), t. w. grammatica, rhetorica, dialectica,
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geometria, astronomia en musica; zij nu, die
daarin hun cursus hadden voltooid en d. titel
Baccalaureus hadden verkregen, erlangden
d. titel Artium Liberalium Magister, welke in
lateron tijd a. onze hoogescholen een bloote
naam werd, toegekend a. hen, die 't doctoraat
in d. philosophic erlangden. Na d. nieuwe
indeeling der faculteiten a. d. Nederlandsche
hoogescholen v. 1815 bleef d. titel Magister
alleen nog (met d. bijvoeging Matheseos) toegekend a. hen, die in d. philosophia naturalis
d. doctoralen graad bekwamen; thans echter
is hij geheel afgeschaft. Aan d. Duitsche
hoogescholen werd d. titel magister ten deele
bij dien v. doctor in d. wijsbegeerte gevoegd,
ten deele afzonderlijk gegeven en in dit geval
geacht een lageren wetenschappeltjken rang
dan d. doctoralen aan to duiden. d. Nieuwe
inrichting der Duitsche universiteiten heeft
echter ook hierin een geheele verandering
gebracht.
Ook nog andere wetenschappelijke titels
worden of werden door 't woord magister
aangeduid. — Magister legens heette vroeger
hij, die zonder d. rang v. professor to hebben
academische voorlezingen hield. — Magister
scholarum in d. Middeleeuwen degene, die als
onderwijzer a. 't hoofd eener kloosterschool
stond, en Magister disciplinae degene, die met
't opzicht over d. kweekelingen belast was.
—Magistersanctipal ti
is to Rome d. geestelijke,
die belast is met d. kerkelijke boeken-censuur.
Als zoodanig is hij lid v. d. door paus Pius V
bevestigde congregatie tot 't onderzoek v.
boeken en geschriften.
Magister matheseos is ook een oude bijnaam
v. 't in d. wiskunde bekende theorema v.
Pythagoras.
Magister equitum noemde men bij d.
Romeinen d. bevelhebber over d. ruiterij. Hij
behoorde tot d. hoogere buitengewone magistraatspersonen, werd door d. dictator onmiddellijk na zijn verkiezing aangesteld, voerde
naast dozen 't hoogste bevel over 't leger,
droeg bijna dezelfde eereteekens en mocht
zelfs binnen d. stad een paard beklimmen.
Magisteriurn bismuthi,
dat in d. geneeskunde gebruikt wordt, is een witte massa,
die uit d. basische zouten Bi OH(NO 3)2 en
Bi (OH) NO 3 , basische nitraten v. bismuth,
bestaat en uit 't neutrale bismuthnitraat,
Bi(NO 3 )3, door oplossen in veel water verkregen wordt.
Magistraat (v. 't Lat. magistratus), d.
overheid of stadsregeering ook een overheids• persoon. — Magistratuur, d. regeering ; ook d.
rechterlijke macht.
Magliabecchi (Ammo). Hoewel daze
geleerde man goon enkel work onder zijn
eigen naam in 't licht gegeven heeft, verdient hij toch onder d. voorn. letterkundigen v. zijn tijd genoemd to worden. Hij werd
geb. to Florence, 28 Oct. 1633, en werd in zijn
jeugd tot 't bedrijf v. goudsmid opgeleid. Doch
zucht voor d. letteren bezorgde hem d. vriendschap v. Michael Ermini, dien hij als bibliothecaris v. Cosmos III de Medicis opvolgde.
Hij leefde letterlijk onder en voor doze, alsmede voor zijn eigene boekerij. Doze laatste
bestaat nog afzonderlijk, werd v. tijd tot tijd
aanzienlijk vermeerderd on is beroemd om
N haar rijkdom a. handschriften en zeldzame
drukken. d. Catalogus dozer rijke boekerij is
to Florence in 1793 gedrukt. MAGLIABECC HI
overl. 4 Juli 1714. Aan verschill. work en
leverde hij belangrijke btjdragen, met name a.
d. „Acta sanctorum". Ook list hij ondersch eidone zeldzame werken herdrukken. Zijn b rie-
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van zijn door Targioni in 't licht gegeven
(Florence 1745).
(AGosirmo), een Italiaansch
Magliani
staatsman, geb. in 1824 to Lanzino in d.
tegenw. prov. Salerno, trad in d. staatsdienst,
ward voorzitter v. een afdeeling der Rekenkamer en was onder 't kabinet Depretis v.
26 Dec. 1877 tot 23 Mrt 1878, v. 25 Dec. 1878
tot 15 Juli 1879 en v. 26 Nov. 1879 tot na d.
dood v. Depretis (29 Juli 1887) minister v.
Financien. Onder 't beheer v. MAGLTANI, die
ook levenslang senator was, werden in 't bijzonder d. gehate belasting op 't gemaal en
d. dwangkoers afgeschaft, d. zoutprijs verlaagd en d. inkomende rechten op artikelen
v. weelde verhoogd. Ilij schreef o. a. een
„Storia della filosofia del diritto" en een „Questone monetaria" (1874) en oved. 21 Febr.1891.
Magma, eon Grieksch woord (v. massein,
kneden), dat deeg beteekent; ook 't overblijfsel v. een geperste zelfstandigheid, zalf enz.
Magna charta (libertatum Angliae, d. i.
Groot Charter of Oorkonde der Engelsche
vrijheden) is d. naam v. een hoogst belangrijk
staatsstuk, door koning Jan zonder Land v.
Engeland in 1215 a. d. opgestane baronnen
verleend, waarbij vele beperkingen der koninklijke macht en rechten v. 't yolk werden
vastgesteld. Sedert d. verovering toch v. Engeland door Willem d. Veroveraar hadden zijn
opvolgers ale koningen een onbeperkt gezag uitgeoefend, dat zwaar drukte op 't
ten onder gebrachte yolk v. Angelsaksische
afkonast en ook d. baronnen v. Normandischen oorsprong vrij despotisch beheerschte.
A an tegenstand kon niet gedacht worden;
d. koningen waren te machtig, ztj bezaten d.
geheele westelijke helft v. Frankrtjk en regeerden over Engeland ale over een provincie v.
Normandie. Vandaar, dat ook d. baronnen, als
gesproten uit d. vreemde veroveraari, weinig
belang in Engelands bestuur en vrijheden
stelden, daar ztj toch Normandie als hun
vaderland en hoofdverblijf beschouwden. Maar
koning Jan was een nietswaardig vorst;
hij verloor d. achting en 't ontzag v. yolk
en adel door zijn onbezonnen oorlog met
d. paus en d. steun zijner macht door d.
ongelukkige oorlogen tegen Frankrijk, waarin
hij 't meeste, dat Engelands koningen, a.
daze zijde v. 't Kanaal bezeten hadden,
verloor. Dit laatste had onder meer dit ten
gevolge, dat d. Engelsche baronnen, nu v.
hun bezittingen in Frankrijk beroofd, hun heil
a. dat v. Engeland moesten gaan verbinden
en meer overeenstemming met d. bevolking
begonnen to krijgen. Toen dus Jan, niettegenstaande al zijn ongelukken, voortging met
't yolk to onderdrukken en d. baronnen willekeurig to behandelen, toen hij hun bezittingen
a. vreemde gelukzoekers, die vooral uit d. verloren Fransche gew esten (Poitou en Anjou)
overkwamen, wegschonk en die nieuwe heeren
't onderdanige yolk dubbel drukten, ontstond
er eon krachtig verzet v. d. zijde der baronnen
en der geestelijkheid, bij welke zich ook eenige
groote steden aansloten, en dwongen d. opstandelingen d. koning tot een onderhandeling,
waarbij d. verlangde vrijheden moesten worden toegestaan. d. Voorn. bepalingen der Magna
Charta zijn daze : d. door d. leenmannen, die
direct v. d. kroon of weer v. andere leenmannen af hingen, to betalen overgangs- en
andere rechten werden op een betere wijs
geregeld ; d. willekeur, die d. leenheer (d.
koning) zich aanmatigde tegen d. adelltike dochters, over wie hij voogd was, word opgeheven;
a. vrijheden der stad London on v. alle overige
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steden werden onschendbaar verklaard; vrijheld v. handel ward toegestaan a. vreemde
kooplieden en dozen a. geene willekeurige
tollen on belastingen onderworpen zijn; 't
hoog-gerechtshof, dat tot dusver 's konings
persoon volgde, kreeg een vaste zitting te
Westminster. In 't bijzonder verdient opmerking d. bepaling, dat geen vrij man kon
worden gevangen genomen, verbannen of
op eenige wijs in zijn vrijheid belemmerd,
dan ten gevolge v. een wettig vonnis of 's lands
wet; dat a. niemand recht zou worden geweigerd of verkocht; dat, behalve in d. gevallen, waarin 't leenstelsel dit d. leenheer
vanzelf toestond (die gevallen waren drie:
't ridder worden v. d. oudsten zoon,'t huwelijk
v. dozen en 't huweltjk v. d. oudste dochter
v. d. leenheer), a. d. koning geen golden zouden worden gegeven dan met toestemming v.
't Parlement ('t parlement bestond toen uit
d. hooge geestelijkheid en d. baronnen; d.
steden zonden daar toen nog geen afgevaardigden heen). Men kan dus d. Magna Charta,
hoe dikwijls door volgende koningen ook
geschonden, als d. hoeksteen der Engelsche
vrijheid bestompelen, daar al wat later verkregen is, alle verdere grondwettige bepalingen slechts een consequente uitwerking zijn
v. 'tgoen die groote vrijheidsbrief, dat „groot
privilegie", a. Engelands inwoners heeft gewaarborgd. d. Magna Charta is oorspronkelijk
in d. Latijnsche taal opgesteld on ward voor
't eerst gedrukt in 1507. d. Baste uitgave er van
is die v. Blackstone in : The Great Charter"
en z. (1753).
Magna ex parte of Magnam partem
(Lat.) beteekent grootendeels.
Magnan (BERNARDPIERRE), een Fransch
maarschalk, geb. 7 De.c. 1791 te Parijs, nam
a. d. oorlogen in Spanje deal, vocht in 1814 in
Frankrijk on in 1815 bij Belle-Alliance, onderscheitide zich in 1823 in Spanje en trad in 1831
als generaal in Belgischen en in 1838 weer in
Franschen dienst. In 1851 nam hij 't bevel
over 't leger v. Partjs over, waar hij na d.
Staatstreek d. opstand bedwong ; hij ward in
1852 senator, in 1853 maarschalk, ten laatste
generaal-commandant v. Parijs en overl. aldaar
29 Mei 1865.
Magnaten (MAGNO-NATI) noemt men in
Hongarije d. voorn. adelltjke geslachten, d.
rijksbaronnen, die onder een vroegere staatsregeling door hun geboorte recht hadden op
deelneming a. 't rijksbestuur, waartoe zij zich
in een staatslichaam, d. Magnaten-tafel, vereenigden. Daartoe behoorden d. Palatijn, d.
rijksrechter, d. ban v. Croatia, Slavonia en
Dalmatia, d. schatbewaarder en hoogste ho fbeambten, voorts alle graven en vrijheeren.
In Polen verstaat men onder d. naam Magnaten alle geesteltjke on wereldlijke raadsheeren en d. hoogen adel.
Magne (PIERRE), een Fransch staatsman,
gob. 3 Dec. 1806 to POrigneux, word daar advocaat, in 1835 raadslid der prefectuur, trad in
1842 in d. Kamer v. Afgevaardigden, waar hij
zich bij d. conservatieve partij aansloot, was
v. Nov. 1847 tot Febr. 1848 onderstaatssecre,taris in 't ministerie v. Oorlog en word dit
in 1849 in dat v. FinanciOn. Sedert 1851 was
hij met korte tusschenpoozen minister v.
Openbare Werken, sedert 1853 ook v. Handel
on Landbouw en sedert 1852 senator. In 1855
verruilde hij zijn ministerieele portefeuilles
met die v. Financien, welke hij tot 1860,
daarna v. 1867—'69, v. 10 Aug. tot 4 Sept. 1870
on nogmaals v. 1873—'74 behield. Hij overt.
19 Febr. 1879.
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Magneet. Onder d. ijzerertsen komt er
een voor v. d. samenstelling Fe3 0 4, Uzeroxydoxydule, dat d. eigenschap bezit ijzer a. to
trekken en dit a. zich vast to hechten. Men
geeft a. die eigenschap d. naam magnetisme
en spreekt daarbij v. magneetkracht. Behalve
dit erts zijn er nog een aantal andere lichamen,
waarin die magneetkracht kan worden opgewekt, als: gesmeed ijzer, staal, ijzeroxydule,
d. z wavelverbindingen v. 't ijzer, nikkel, kobalt
en chroom. In d. werkelijkheid zijn echter
alleen ijzer en staal v. belang. Men noemt
een zoodanig lichaam kunstmagneet, in tegenstoning v. bovengenoemd erts, dat men met
d. naam natuurlyke magneet bestempelt.
Indien men een magneet in ijzervijlsel dompelt of daarmee bestrooit, hecht zich dit a.
d. beide uiteinden, polen genoemd (zie Magneetnaald), in d. grootste hoeveelheid vast,
welke hoeveelheid regelmatig vermindert tot
a. een tuss. beide polen gelegen lijn, neutrals
lijn geheeten, die hoegenaamd geen aantrekking vertoont. Doze magnetische aantrekkende
kracht werkt nog op zekeren afstand en wel
des to sterker, naarmate die afstand kleiner
is, zij is nl. omgekeerd evenredig met d. tweeds
macht v. d. afstand, terwijl een tusschengeplaatst lichaam, natuurlijk.met uitzondering
v. ijzer, die kracht niet in haar working stoort.
Van twee magneten, die in elkanders nabijheid gebracht worden, stooten twee polen
elk. af, twee andere trekken elk. aan. d. Eersten
worden gelijknamige, d. laatsten ongelfjknamige
polen genoemd. Eon stuk week ijzer, in d.
nabjjheid v. een magneet of daarmee in aanraking gebracht, verkrtjgt insgelas al d. eigenschappen v. dien magneet, verliest ze echter
weer, indien men 't daarvan verwijdert. Hard
tjzer en staal daarentegen blijven magnetisch
en men kan a. die lichamen door wrtjving
met een magneet zelfs een groot magnetisch
vermogen meedeelen, zonder dat zulks evenwel invloed op hun gewicht heeft. Op gelijke
wijze als men om d. verschijnselen v. 't licht
to verklaren een onweegbare en denkbeeldige
stof, aether, veronderstelt, heeft men zich
ook bij 't magnetiseeren eener staaf ijzer voorgesteld, dat in ieder stofdeeltje daarvan twee
fijne onweegbare, veerkrachtige vloeistoffen
aanwezig zijn, welke daarvan onafscheidelijk
zijn, doch daarin door wrijving v. elk. kunnen
gescheiden worden ; men noemt al verder a.,
dat, wanneer een dier vloeistoffen aantrekkend
is, d. andere even stork afstootend is en dat
zij dus in d. gewonen toestand der staaf met
elk. in evenwicht zijn. Volgens daze voorstelling nu bestaat 't magnetiseeren eener staaf
in 't scheiden dier magnetische vloeistoffen;
kunnen doze zich na d. scheiding weer vereenigen, dan houden d. magnetische verschijnselen op, in 't tegengestelde geval blijven die
bestaan. 't Eerste heeft plaats met week ijzer,
't laatste met hard ijzer of staal. d. Weerstand,
dien d. beide magnetische vloeistoffen ondervinden btj d. scheiding of later bij 't vereenigen,
noemt men d. coercitiefkracht der stof, die
dus bij week ijzer zeer klein, bij staal zeer
groot is. Men moat zich d. working dier kracht
op d. magnetische vloeistoffen verbeelden als
d. wrijving bij d. beweging der lichamen. d.
Scheiding der vloeistoffen is 't sterkst bij d.
middelste deeltjes eener staaf en afnemend
naar d. uiteinden, een veronderstelling, welke
gebeel met d. waarneming overeenstemt. Uit
dezelfde voorstelling kan men nu ook lichtelijk begrijpen, waarom, als een magneet in
stukken gebroken wordt, elk deal weer een
magneet met twee polen is. Doze hypothese
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der twee vloeistoffen is inderdaad slechts een
omschrtjving v. d. verschijnselen on geeft
volstrekt geen verklaring v. d. verschUnselen.
Wij zullen haar echter behouden, omdat zij
ons in staat stelt verband tuss. d. magnetische
verschijnselen to brengen. d. Sterkte v. een
magneet wordt bepaald door 't gewicht, dat
hij dragon kan, of door zijn uitwerking op
een anderen magneet of op een tjzeren staaf. —
't Gewicht, dat een magneet kan dragon,
verschilt, naarmate dit a. een of beide polen
hangt. Men noemt 't grootste gewicht, dat
d. magneet kan dragon, draagvermogen. d.
Magneten, aan welke men gewichten hangt,
zijn meestal hoefUzervormig, zoodat d. beide
polen naast elk. liggen; doze worden verbonden door een stuk week ijzer, anker of
poolstuk, dat volkomen tegen d. poolvlakken
moot sluiten on waaraan een schaal hangt,
die met gewichten bezwaard wordt. 't Draagvermogen, dat bij groote magneten v. 3 tot 5,
tot 10, btj kleine zelfs tot 30 maal 't gewicht
v. d. magneet kan bedragen, is zeer veranderlijk; 't losrukken v. 't anker on meer andere
oorzaken doen 't verminderen, zoodat 't draagvermogen geen nauwkeurige maatstaf der
magneetkracht is.
Doze kan juister gemeten worden door d.
afwijking, die d. magneet een magneetnaald
doet ondergaan, of wel door d. tUden to vergelijken, in welke d. naald onder d. invloed
v. twee verschill. magneten of v. d. aardmagneetkracht een slingering volbrengt.
d. Magneetkracht eener staaf of naald, die
vrij opgehangen is, vermindert gewoonitjk met
d. ttjd, terwijl warmte-vermeerdering of vermindering d. kracht v. magneetstaven verhoogt
of vermindert, naarmate zij daardoor d. temperatuur, bij welke d. magnetiseering heeft plaats
gehad, naderen of zich daarvan verwijderen.
Men kan magneetkracht in een staaf opwekken door strijking met eon of meer magneten, door slaan, vijlen, buigen, enz. of door
electriciteit (zie Electromagnetisme). 't Magnetiseeren door strijken geschiedt door d. enkele
streek of door d. dubbele streek. d. Eerste
bestaat daarin, dat men d. staaf, welke magnetisch moot worden, met een magneet in
een bepaalde richting v. 't midden naar 't eene
uiteinde strijkt, d. magneet afneemt on weer
in denzelfden stand op 't midden brengt, terwijl men doze bewerking eenige malen herhaalt, daarna d. magneet omkeert en voorts
op dezelfde wijze v. 't midden naar 't andere
uiteinde to work gaat; het uiteinde der staaf,
dat met den noordpool des magneets bestreken is, wordt zuidpool, omdat door 't strijken een scheiding der beide magnetische
vloeistoffen heeft plaats gehad en d. zuidelijke vloeistof door d. noordpool v. d. magneet
aangetrokken wordt. Men kan ook, volgens
Duhamel, d. staaf met twee magneten tegelijk
aanstrijken, door d. eene met d. noordpool, d.
andere met d. zuidpool op 't midden to plaatsen en ze daarna gelijktUdig naar d. uiteinden
to bewegen, waarbij 't voordeelig is, dat zij
eon hook v. 25 tot 30° met d. staaf maken.
Doze wijze v. aanstrijken geeft een zeer
regelmatige verdeeling v. magneetkracht en
wordt meestal voor naalden v. boussoles,
kompassen, enz. gebezigd.
Als men zeer krachtige magneten wil verkrUgen, gebruikt men d. dubbele streek v.
Aepinus. Daartoe plaatst men twee magneten
op 't midden der staaf met hun tegenovergestelde polen, door een stukje bout of lood
op 5 of 6 mM. v. elkander vervaderd; men
strijkt nu met d. beide magneten eerst naar
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't eene uiteinde, dan, zonder hen op to lichten,
weder in tegenovergestelde richting tot aan
't andere uiteinde, on zoo steeds heen en weer
gaande, totdat men eindelijk, d. strijking voldoende achtende, d. magneet in 't midden
wegneemt. Hierbij moeten d. magneten met
d. staaf een hoek v. 15. tot 20- maken. d.
Staaf is verzadigd, wanneer d. slingertijden
na een nieuwe strijking onveranderd blijven.
Om zeer sterke magneten te verkrijgen
moot men vele dunne staven afzonderlijk
magnetiseeren, deze met d. gelijknamige polen
op elkander leggen en door banden met
elkander vereenigen; men verkrijgt dan een
zoogenaamd magnetisch magazijn. Men kan
door strijking d. opgewekte magneetkracht
weer wegnemen en zelfs d. polen omkeeren.
Stangen, in een verticalen stand geplaatst,
worden somtjjds v. zelf magnetisch. Houdt
men een staaf in d. richting, in welke een
magneetnaald, die geheel vrij is, door d. invloed v. d. aardmagneetkracht wordt geplaatst,
en geeft men een slag met een hamer op een
der uiteinden, dan verkrijgt d. staaf magneetkracht. Ten noorden v. d. magnetischen
evenaar wordt daarbij 't boveneinde zuidelijk, ten zuiden daarvan noordelijk magnetisch.
Daar ijzer zelden geheel hard of week is,
heeft een staaf gewoonlijk eenige voorbijgaande en blijvende magneetkracht.
Sedert door d. ontdekking v. OERSTEDT,
dat een gal vanische stroom en een magneet op elkander werken, vastgesteld is,
dat er verband bestaat tuss. electriciteit en
magnetisme, on vooral sedert d. ontdekking
v. 't electro-magnetisme lag 't voor d. hand
d. magnetische krachten tot electrische terug
te brengen en d. magnetische vloeistoffen to
vorbannen. d. Ongelijknamige polen v. twee
magneten trekken elk. aan en d. gelijknamige
stooten elk. of met een kracht, die omgekeerd evenredig is met 't vierkant v. d.
afstand der polen. 'tZelfde doen d. polen v.
twee solenolden, maar een magneetpool werkt
ook op een solenoidepool op dezelfde wijze
als op een andere magneetpool. Een solenoid°
wordt evenals een magneetnaald door d.
invloed der aarde gericht; is zij om eon verticals as draaibaar, dan plaatst zij zich in d.
magnetischen meridiaan, is zij om een as,
loodrecht op d. magnetischen meridiaan,
draaibaar, dan plaatst zij zich in d. richting
v. d. inclinatienaald. d. Working tuss. een
magneetpool en een galvanischen stroom is
gelijk a. die tuss. een solenoids en een galvanischen stroom. 't Bovenstaande heeft er
AMPERE toe gebracht d. hypothese v. magnetische vloeistoffen geheel to laten vallen on
aan to nemen, dat een magneet zich niet
onderscheidt v. een solenoids of v. een bundel
solenolden. Bij een lineairen magneet neemt
hij aan, dat iedere molecuul steeds door een
electrischen stroom omloopen wordt in dien
zin, dat, wanneer men d. naar d. waarnemer
toegekeerde zuidpool beschouwt, d. stroom
zich beweegt in d. richting v. d. beweging
der wijzers v. een uurwerk•, ziet men naar d.
noordpool, dan beweegt zich d. stroom in een
richting, die tegengesteld is a. die, in welke
d. wijzers v. een uurwerk zich bewegen. Ten
einde zich een voorstelling to vormen v. een
solenoIde, denke men zich een rechte lijn, op
welke zich d. middelpunten bevinden v. cir
kelvormige, loodrecht op d. lijn staande,
gelijke stroomgeleiders, die alle in dezelfde
richting door een electrischen stroom doorloopen worden. d. Polen v. zoo'n solenoid°
liggen in d. eindvlakken, maar btj een mag-
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neat liggen d. polen op eenigen afstand v. d.
eindvlakken. In een magneet is d. verdeeling
v. 't magnetisme zoodanig, dat d. moleculen
in 't midden sterker magnetisch zijn dan die
a. d. uiteinden. Oogenschijnlijk zou men
daarom moeten aannemen, dat d. sterkte v.
d. moleculaire stroomen v. d. einden tot 't
midden v. d. magneet toeneemt. Ook moat
men aannemen, dat d. electrische stroomen
om d. moleculen geen weerstand ondervinden,
omdat een weerstand d. stroom zou doen
ophouden on dan 't magnetisme verdwenen
zou zijn. Een magneetstaaf is als een bundel
lineaire magneten to beschouwen, dus volgens Ampere als een bundel solenolden,
waarbij intusschen niet alle assen der solenolden a. d. magnetische as evenwijdig behoeven to zijn. Daarom zullen dan eenige der
solenolden haar polen op d. zijvlakken v. d.
magneet hebben en hieruit verklaart zich,
dat d. doorsneden v. d. magneet in 't midden
sterker zijn dan die a. d. uiteinden en dat
dus d. electrische stroompjes om d. moleculen
niet ongelijk v. sterkte behoeven to zijn.
Door 't meer of minder evenwijdig zijn der
moleculaire stroompjes wordt nu d. magnetische verdeeling geheel verklaard.
Magneetijzererts of Magnetiet is een
regelmatig kristalliseerend, zwart, ondoorzichtig mineraal, waarvan d. hardheid ongeveer gelijk is a. die v. veldspaath, 't soort.
gew. 4,9 a, 5,2 bedraagt on d. samenstelling
Fe3 04 (ijzeroxydeoxydule) is. 't Komt voor in
Tirol, in 't Banaat en op andere plaatsen in
fraaie kristallen en o. a. in Zweden, Noorwegen, Rusland, Saksen on Bohemen in
groote lagen.
Bovendien wordt 't verspreid gevonden in
verscheidene gesteenten (chlorietschiefer, talkschiefer, serpentijn, graniet, syeniet, dioriet,
diabaas, bazalt, trachiet) on op Groenland in
meteoorijzer. 't Magneetijzererts levert 't
grootste deal v. 't ijzer, dat in Noorwegen,
Zweden en Rusland voortgebracht wordt, on
bovendien natuurlijke magneten.
Magneetkies of Pyrrhotien is een
hexagonaal kristalliseerend, bruinachtig geel,
zwak magnetisch mineraal, dat ongeveer zoo
hard als vloeispaath is, 't soort. gew. 4,5 a
4,6 bezit on uit een zwavelverbinding v. ijzer
bestaat. 't Komt o. a. voor in Silezie, Karinthie, Zweden on Virginio (in Noord-Amerika)
en wordt met andere ijzerkiezen voor d. bereiding v. ferrosulfaat (ijzervitriool) gebruikt.
Magneetnaald. Een magneetnaald is een
kunstmagneet in d. gedaante eener dunne,
zeer spitse ruitvormige naald. Wanneer men
een magneetnaald in haar zwaartepunt ondersteunt, zoodat zij zich om eon verticals as vrij
bewegen kan, dan zal zij een bepaalde horizontale richting aannemen. Een tweede naald,
op een grooten afstand v. d. eerste geplaatst,
zal zich evenwijdig daarmee stollen. 't Verticals vlak, dat door doze richting gaat, wordt
magnetische meridiaan en d. hoek, dien dit
vlak met d. geograpischen meridiaan maakt,
afw(iking, miswUzing of declinatie der magneetnaald genoemd. Men noemt d. pool der naald,
die naar 't N. wijst, noordpool en d. andere
zuidpool der magneetnaald. d. Eerstgenoemde
wordt op d. naalden door een N, d. laatste
door een Z of door een S aangeduid. d. Rochte
lijn, die door d. polen gaat, heat d. magnetische
as. Wordt een magneetnaald in haar zwaartepunt zoodanig ondersteund, dat zij zich in
't vlak v. d. magnetischen meridiaan om eon
horizontale as bewegen kan, dan duikt een
der polen en maakt deze een hoek met d.
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horizon, die voor alle magneetnaalden op
dezelfde plaats dezelfde is en helling of inclinatie genoemd wordt. Te Utrecht duikt d.
noordpool thans omstr. 67.. Kan d. naald niet
in 't vlak v. d. magnetischen meridiaan
maar wel in een ander verticaal vlak draaien,
dan is d. helling grooter, naarmate dat vlak
eon grooteren hoek met d. magnetischen
meridiaan maakt, zoodat d. magneetnaald
zich loodrecht plaatst, als d. hoek 90° wordt.
d. Magneetnaald is v. een uitgebreid nut. Men
gebruikt haar in kompassen, boussoles enz.
Haar magnetische as moat bij die werktuigen
door d. spil gaan, op welke d. naald rust, en
daze moat daarop zoo min mogelijk wrijving
hebben, waartoe zij meestal v. een uitgehold
agaten dopje voorzien is. d. Magneetnaald
moat voorts in horizontalen stand op d. spil
rusten en d. doos, in welke zij bevat is, zonder ijzeren deelen, 't liefst geheel v. rood
koper, vervaardigd zijn. Zie ook Magneet en
Magri etisme der aarde.

Magnesia. Men onderscheidt twee soorten
v. magnesia, nl. magnesia alba en magnesia
usta, of gebrande magnesia, die uit d. eerste
soort door branden verkregen wordt. d. Naam
magnesia alba (witte magnesia) is in zooverre
niet juist, als d. magnesia usta of gebrande
magnesia eveneens een witte kleur bezit.
Beide worden in d. geneeskunde aangewend.
Daar d. magnesia usta door branden v. magnesia alba verkregen wordt, volgt er uit, dat
d. eerste eenvoudiger in samenstelling moat
zijn dan d. laatste, want 't branden kan slechts
een vervluchtiging v. bestanddeelen ten gevolge hebben. Magnesia alba bestaat uit magnesia usta, benevens koolzuur on water; magnesia usta is een verbinding v. 't metaal
magnesium met zuurstof. Aan magnesia usta
geeft men in d. scheikunde d. naam magnesium-oxyde of dien v. magnesia, a. magnesia
alba dien v. magnesium-carbonaat.
Bij 't branden v. magnesia alba vervluchtigen dus koolzuur en water en blijft er
magnesia usta of magnesium-oxyde terug. Zie
verder 't art. magnesium.
Magnesia, een Lydische stad a. d. rivier
Sipylus in Klein-Azi8, op 38) 35' N.-Br., zij
heet tegenwoordig Manissa, ligt in Natolie,
telt 40 000 inw., waaronder 15 000 Grieken, en is
beroemd om haar tulpen- en safraanbouw.
't Was niet ver v. daze plaats, dat Scipio Africanus Antiochus d. Groote, koning v. Syria,
versloeg. Er was vroeger nog een andere
plaats Magnesia, ten zuiden v. d. rivier Maeander gelegen.
Magnesiet. Hiertoe behoort 't mineraal
magnesietspaath (talkspaath, bitterspaath), dat
rhombo8drisch, isomorph met kalkspaath
kristalliseert, iets harder dan vloeispaath is,
't soort. gew. 2,9 a 3,1 bezit en kleurloos,
geel of grauw is; 't is magnesium-carbonaat
(Mg CO3) en wordt gevonden op d. s. Gotthard,
in 't Zillerthal, in Tirol, in Vermont (NoordAmerika), Noorwegen en Stiermarken. Verder
behoort tot magnesiet een kryptokristallijne
delfstof, die eenvoudig weg magnesiet genoemd wordt, wier hardheid varieert v. die
v. kalkspaath tot die v. apatiet, wier soort.
gew. 2,8 a 2,9 is, die sneeuwwit of geel v.
kleur is, ook uit zuiver magnesiumcarbonaat
(Mg CO3 ) bestaat en in Silezie, Stiermarken
on Piemont voorkomt. Magnesiet wordt gebruikt voor d. bereiding v. bitterzout en
koolzuur, bij d. porseleinfabricage on in Stiermarken voor d. vervaardiging v. ✓uurvaste
tegels.
Magnesium (atoomgew. 23,9; Mg) is een
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metaal, dat in d. natuur zeer verbreid is eta.
bijna altijd calcium in zijn verbindingen vergezelt. Zijn carbonaat komt als magnesiet of
in rhomboeders gekristalliseerd, als talkspaath
voor. Dolomiet, dat geheele gebergten vormt,
is een isomorph mengsel v. calcium- on magnesiumcarbonaat. Verder komt magnesium in
d. meeste natuurlijke silicaten voor; zijn oplosbare zouten bevinden zich in bijna alle
natuurlijke wateren. — 't Metaal magnesium
kan door electrolyse v. chloormagnesium of
door verhitting v. dit met natrium verkregen
worden. In 't groot wint men 't door verhitting v. 't dubbelzout v. chloormagnesium
en chloornatrium met natrium en vloeispaath,
waarbij 't laatste alleen als vloeimiddel
't Ontstaat dan volgens d. vergelijking
MgC12 .NaC1 2 Na = 3 NaC1 Mg
en wordt nog door destillatie gezuiverd. 't Is
een stork glanzend, bijna zilverwit metaal v.
't soort. gew. 1,75. 't Kan tot draad getrokken
en tot dunne platen geperst worden. 't Smelt bij
een donkerroode gloeihitte en destilleert bij
een helder roode gloeihitte. Bij d. gewone
temperatuur wordt 't nauwelijks a. d. lucht
geoxydeerd ; bij verhitting verbrandt 't met
een zeer intensief, wit licht, omdat 't gevormde, niet vluchtige magnesiumoxyde tot
gloeiens verhit wordt. 't Magnesiumlicht is
seer rijk aan chemisch werkzame stralen en
wordt daarom bij 't photographeeren in donkere vertrekken aangewend. In plaats v. 't
zuivere magnesium gebruikt men dan gewoonlijk een legeering met zink, die bijna
even helder licht geeft. Water wordt door
magnesium bij 't koken slechts zeer langzaam ontleed; in verdunde zuren lost 't
metaal tot zouten op, door alkali8n wordt 't
niet aangegrepen.
Magnesiumoxyde (Mg0) of magnesia wordt
btj 't verbranden v. magnesium gevormd en
wordt gewoonlijk door gloeiing v. 't hydroxyde of carbonaat verkregen (magnesia usta
of gebrande magnesia). 't Is een wit, amorph
poeder, dat in d. geneeskunde toepassing
vindt. Zwak gegloeide magnesia verbindt zich
met water bij zwakke verwarming tot magnesiumhydroxyde.
Magnesiumhydroxgde, Mg(011)2, wordt uit
oplossingen v. magnesiumzouten door kaliof natronloog als een geleiachtige massa
neergeslagen, die, btj 100° C. gedroogd, eon
wit amorph poeder vormt. 't Is in water en
alkalien bijna onoplosbaar; vochtig lakmoespapier wordt er echter blauw door gekleurd.
Doer oplossingen v. ammoniumzouten wordt
't vrtj gemakkelijk opgelost, waarbij oplosbare ,
dubelzotngvrmwd.Maesiuhydroxyde trekt uit d. lucht koolzuur aan en
vormt dan magnesiumcarbonaat. Bij zwakke ,
gloeinwrdt'xy aeontld.
Magnesiumchloride, MgC12, wordt in goring&
hoeveelheid in vele mineraalwateren gevonden. Men verkrijgt 't door oplossing v. 't
carbonaat of 't oxyde in zoutzuur; in 't groot
verkrijgt men 't als nevenproduct bij d. technische bereiding v. chloorkalium. Bij 't verdampen v. 't oplosmiddel kristalliseert 't met
6 moleculen water in kristallen, die a. d. lucht
vervloeien en met die v. calciumchloride
isomorph zijn. Bij 't verhitten verliezen d.
kristallen water; tevens heeft dan eon gedeeltelijke ontleding v. 't magnesiumchloride
plaats in 't oxyde on chloorwaterstof volgens
d. vergelijking
MgC12 4- H2 0 = Mg° ± 2 Hel.
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bOm watervrij magnesiumchloride to krUgen
voegt men bij d. waterige oplossing ervan
chloorammonium, waardoor dan 't dubbelzout
MgC12 .N114 C1 -j- 6112 0
gevormd wordt. BU verhitting verliest dit
-oerst 't water en 't geeft dan bij 460° C. 't
chloorammonium af, waardoor watervrU magnesiumchloride achterblijft. Dit vormt een
bladerig kristalltjne massa, die bij 708° smelt
en bij een sterke roodgloeihitte onontleed
destilleert; a. d. lucht is 't gemakkelijk vervloeibaar. Dergelijko zouten als met chloorammonium vormt 't chloormagnesium ook
met chloorkalium en chloorcalcium. 't Kaliumdubbelzout,
MgC12 .KC1 + 6112 0,
wordt als 't mineraal karnalliet in groote lagen
bij Stassfurt gevonden.
Magnesiumsulfaat, MgSO4, gewoonlijk bitterzout genoemd, komt in zeewater en in vele
mineral° bronnen voor. Met water komt 't
kieseriet in groote lagen bij Stassfurt voor.
Bij d. gewone temperatuur kristalliseert 't uit
water met 7 mol. water in vierzijdige, rhombische prisma's, die weer gemakkelijk in
water oplossen (bij 0° C in 2 din water). 't
Hoeft een bitteren, zoutachtigen smaak en
dient als afvoermiddel. Uit een tot 70 3 C verhitte oplossing kristalliseert magnesiumsulfaat met 6 mol. water; bij C kristalliseert
't echter met 12 mol. water. BU 150 , C verliezen deze hydraten hun kristalwater met
uitzondering v. 1 molecuul, dat pas boven
200) C ontwijkt. Magnesiumsulfaat vormt met
kalium- en arnmoniumsulfaat dubbelzouten,
die met 6 moleculen water in monokliene
prisma's kristalliseeren.
Magnesiumphosphaten. 't Tertiaire phosphaat,
(PO4)2 Mg3 , vergezelt in geringe hoeveelheid
't tertiaire calciumphosphaat in beenderen
en in plantenasch. 't Secundaire phosphaat,
PO4 Mg H 7112 0, wordt uit d. oplosbare
magnesiumzouten door dinatriumphosphaat
(PO4 Nat H) als een in water moeilijk oplosbare massa neergeslagen. Bij tegenwoordigheid
v. ammoniak en ammoniumzouten wordt in
'tzelfde geval 't in water onoplosbare magnesium-ammonium.phosphaat (PO 4 Mg NH4 A611. 2 0) als een kristallUn poeder neergeslagen.
Dit dubbelzout komt in guano voor, wordt in
rottende urine gevormd en is soms d. oorzaak
v. d. vorming v. steenen in d. blaas of in d.
pisleider. 't Primaire phosphaat heeft men nog
niet kunnen bereiden. d. Magnesiumzouten v.
arseenzuur (As 0 4 H3 ) gelijken op die v. phosphorzuur. 't Magnesium-ammonium-arseniaat
(As04 Mg NH 4 -I- 6H20) is ook in water bijna
onoplosbaar.
Mag nesiumcarbonaat (MgCO3 ) komt in d.
natuur in met kalkspaath isomorphe rhom000ders als magnesietspaath of als magnesiet,
voor. In verbinding met calciumcarbonaat
vormt 't doloiniet (003Ca.00 3 Mg), dat ook
een overmaat v. calciumcarbonaat kan bevatten. Voegt men bij d. waterige oplossing v.
een magnesiumzout natrium- of kaliumcarbonaat, dan ontwijkt wat koolzuur en wordt
oen witte massa neergeslagen, die uit een
mengsel v. rnagnesiumcarbonaat en magnesiumhydroxyde bestaat. Droogt men dit neerslag btj lage temperatuur, dan verkrijgt men
oen wit poeder, wiens samenstelling meestal
a. d. formule
Mg (OH)2 .4 CO, Mg
4 H2O
beantwoordt; dit is 't in d. geneeskunde gebruikte magnesia alba. Verdeelt men magnesia
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alba in water en leidt men dan koolzuur door,
dan lost 't op en NJ 't staan a. d. lucht scheiden zich kristallen v. 't neutrale carbonaat,
00a Mg +3H2 0, uit, dat bij koking met water
onder afscheiding v; koolzuur weer in 't
basische carbonaat overgaat. 't Natuurlijke
magnesiet ondergaat biJ koking met water
geen ontleding en wordt pas boven 300° C in
Mg0 en koolzuur ontleed. Met kalipm- en
ammoniumcarbonaat vormt magnesiumcarbonaat isomorphe dubbelzouten, latjv.
CO3 Mg CO3 K2 + 4 H20.
Van d. silicaten v 't magnesium vermelden
wij olivien (Si 04 Mg2), serpent(jn (Si, 0, Mg3
2 H20), talk (Sib 014 Mg4) en meerschuim
(Si303Mg2 21120). Zeer talrijk ztJn d. gemengde silicaten v. magnesium en calcium,
tot welke d. augieten, d. hoornblenden en 't asbest
behooren.
Aan d. volgende reacties worden magnesiumverbindingen herkend : uit d. oplossingen
v. magnesiumzouten wordt door kali- en
natronloog magnesiumhydroxyde neergeslagen; kalium- en natriumcarbonaat slaan basiscii magnesiunacarbonaat neer; deze neerslagen zijn in zuiver water en in alkaliOn
onoplosbaar, maar gemakkelijk oplosbaar in
oplossingen v. ammoniumzouten; bij tegenwoordigheid v. deze geven daarom alkali8n
of hun carbonaten geen neerslag; dinatriumphosphaat geeft bij tegenwoordigheid v. ammoniak een neerslag v. in water onoplosbaar
magnesium-ammonium-phosphaat
(PO4 Mg . NH 4 + 6 H20).
Magnetiet, zie Magneetfjzererts.
Magnetism° der aarde. d. Verschijnselen v. d. afwijking (declinatie) en d. helling
(inclinatie) der magneetnaald hebben doen
aannemen, dat d. aarde zelf een groote magneet is, hoewel 't tot nu toe geheel onbekend
is, waar die aardmagneetkracht zetelt en of
alle deelen der aarde al dan niet magnetisch
zijn. Dat een magneetnaald, die om een door
haar zwaartepunt gaande as draaien kan, een
bepaalden stand aanneemt, is een gevolg v.
d. werking v. 't magnetisme der aarde, dat
op beide polen v. d. magneetnaald met dezelfde
kracht en dus op d. magneet met een koppel
werkt. Om d. working v. 't aardrnagnetisme
in een gegeven punt to leeren kennen moot
men drie gegevens hebben, waarvoor men
meestal gebruikt d. grootte of intensiteit v.
't koppel, d. declinatie en d. inclinatie der
magneetnaald. Deze grootheden kunnen rechtstreeks gemeten worden met d. werktuigen,
die men daarvoor heeft, on men zoekt dus
alleen d. sterkte, d. helling on d. afwolcing der
aardmagneetkracht, die op een der polen
werkt.
d. Afwijking kan gemeten worden door d.
magnetometer v. Gauss (zie Magnetometer) of
wel door d. afwijkings-boussole. Deze bestaat
uit een magneetnaald, die zich in een horizontaal vlak vrij bewegen kan on door een
in graden en onderdeelen verdeelden horizontalen cirkel .omgeven is. In 't vlak, dat door
0. en 180. v. dien cirkel gaat, staat een kijker,
die onveranderlijk met d. cirkel verbonden
is ; men richt d. kijker in d. geographischen
meridiaan en leest dan op d. cirkelboog d.
declinatiehoek af. — d. Helling wordt gameten door d. hellings-boussole of 't inclinatorium
(Zie Inclinatorium), terwijl d. sterkte der aardm Igneetkracht gevonden wordt uit d. sl inge rtijd eener magneetnaald, die zich in 't
niagnetische meridiaanvlak be weegt of die
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in een horizontaal vlak .ont - een verticals as
schommelt.
d. Afwijking en d. honing veranderen op
dezelfde plaats onophoudelijk. Zoo was d.
afwijking in 1580 to Parijs 11° 30' oostelijk;
in 1663 was ztj 0° en ztj nam daarna steeds
westelijk toe, zoodat zij in 1854 20° 6' westelijk
bedroeg. Evenzoo was d. helling in 1671 to
Parijs 75' ; zij verminderde sedert dien tijd
steeds en bedroeg aldaar in 1853 66° 28'. Doze
langzame on vrij regelmatige veranderingen
noemt men seculaire veranderingen.
Behalve doze seculaire veranderingen in
afwijking hebben or nog dagelijksche veranderingen en bovendien storingen plaats. d. Dagelijksche verandering in declinatie bestaat in
eon schommeling om d. gemiddelden stand
der naald. In Europa staat d. naald des
morgens om 8 uur 't meest oostelijk, tegen
1 1/a, of 2 uur 's namiddags 't meest westelijk.
Men schrijft die veranderingen a. een magnetische working der zon toe, terwijl ook d.
man grooten invloed daarop heeft; zij zijn
's zomers grooter dan '5 winters en bedroegen
to Breda in 1838 geMiddeld in Jan.
8' 14 ,, in Juni 18' 20 ,, in Dec. 4' 52". d. Storingen zijn versterkingen der dagelijksche
bewegingen on vertoonen zich gelijktijdig op
alle plaatsen; aardbevingen en vulkanische
uitbarstingen, noorder- en zuiderlicht brengen
haar to weeg. Ook d. inclinatie heeft dagelijksche veranderingen, die in Europa in
Juni 't grootst, 4', in Dec. 't kleinst, 1', zijn.
<1. Inclinatie is 't grootst '5 morgens tuss. 10
-en 11 uur, 't kleinst 's namiddags tuss. 5
en 7 uur.
Men heeft d. plaatsen v. gelijke afwijking
door lijnen, isogonische lijnen, vereenigd; die,
waar d. afwijking 0° is, noemt men agonische
d. Loop dier lijnen heeft eenige overeenkomst met die der meridianen, zij komen
alle to zamen in d. geographische polen en
in twee punten, op ongeveer 15° daarvan
verwijderd. Evenzoo heeft men d. plaatsen v.
gelijke helling door isoclinische lijnen vereenigd ; d. magnetische evenaar of aclinische
ltjn is die, welke d. punten vereenigt, waar
d. naald geen helling heeft. d. Punten, waar
d. naald loodrecht op d. horizon staat, noemt
men magnetische polen. 't Eene dier punten
ligt op 74° N.-Br. on 95° 39' W. L. v. Greenwich, 't andere op 76° Z.-Br. en 160° 20' 0.-L.
v. Greenwich.
d. Intensiteit v. 't aardmagnetisme, zoowel
als die v. zijn horizontals component verschilt
op verschill. plaatsen on verschilt ook op
dezelfde plaats op verschill. tijden. In 1856
was d. laatste to Amsterdam 1,014, to Utrecht
1,7463, to Gottingen 1,033; in 1839 was zij in
laatstgemelde plaats 1,784. Doze sterkte noemt
in d. regel toe v. d. magnetischen evenaar
naar d. magnetische polen. d. Kromme lijnen,
welke d. punten vereenigen, waar d. intensitelt dezelfde is, worden isodynamische lijnen
genaamd.
Door diamagnetisme verstaat men d. eigenschap, die sommige lichamen bezitten om
zich in een aequatoriale richting to plaatsen.
Als men nl. tuss. d. beide polen v. een hoofmagneet een staafje ijzer of staal a. een draad
ophangt, dan plaatst dat staafje zich in d.
vereenigingslijn der beide polen; doet men
echter 'tzelfde met een staafje bismuth, dan
zal dit zich loodrecht op die lijn stollen. d.
Eerste stof nu, welke door d. polen v. d.
magneet aangotrokken wordt, noemt men
magnetisch, d. laatste diamagnetisch ; d. eerste
plaatst zich evenwijdig met d. lijn der polen
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(aniaal), d. laatste loodrecht daarop (aequatoriaal). In dozen zin zijn magnetisch: lIzer en
alle ijzerverbindingen, nikkel, kobalt, mangaan, chroom on platina; diamagnetisch:
phosphorus, bismuth, flintglas, zwavel, koolstof, water, alcohol, zwavelzuur on d. meeste
gassen on vlammen. In verband met 't diamagnetisme staat een zeer belangrijk verschijnsel,
nl. 't draaien v. 't optische polarisatievlak
v. d. meeste kristallen en glassoorten, als zij
tuss. d. tegengestelde polen v. twee zeer
krachtige magneten geplaatst worden.
Magnetisme (DIERLIJK). Men verstaat
onder magnetisme, ook Mesmerisme genoemd
(naar Mesmer, d. grondlegger v. daze leer),
een opeenvolging v. verschijnselen, welke
door een eigendommelijke inwerking v. d.
eenen mensch op d. anderen en wel door eon
eigenaardige behandeling, vooral door bestrijking met d. handen (manipulatio), worden
voortgebracht. Van d. theorieen, waardoor
men d. aard of 't wezen v. dit magnetisme
verklaren wilds, moet vooral die v. Mesmer
genoemd worden, welke door zijn aanhangers,
wat 't gronddenkbeeld betreft, meestal ward
aangenomen en slechts verschillend gewijzigd
word. Mesmer nam een zeer fijne, a. d. electriciteit gelijke vloeistof a., welke v. d. magnetisour in d. gemagnetiseerd wordenden persoon
overging en in dozen d. straks to vermelden
verschijnselen to voorschijn riep. Daar echter
't bestaan dozer vloeistof slechts nit d. enkele
verschijnselen, welke men bij 't dierlijk magnetisme verkrijgt, most verklaard •worden, zich
dus op verre na niet door zoovele teekenen als
d. electriciteit a. d. dag legt, ontwikkelde zich
langzamerhand een ander gevoelen, hetwelk,
op grond dat d. verschijnselen in 't dierlijk
magnetisme soms ook bij zenuwziekten werden
-waargenomen, dit magnetisme als een kunstmatig voortgebrachte zenuwziekte verklaarde.
Reeds Paracelsus (16e eeuw) trad als magnetiseur op, maar d. eigenlijke geschiedenis
v. 't dierlijk magnetisme kan men met Mesmer
aanvangen, die door zijn proefnemingen met
magneten tot 't dierlijk magnetisme geleid
ward en a. zijn geneeswijze en d. daarbij
werkende kracht d. naam gaf, welken zij
thans nog dragon. Ging Mesmer (te Weenen,
tweede helft der 18e eeuw) zelf in zijn vertrouwen op d. magnetische kracht to ver,
nog meer deden dit zijn aanhangers, onder
welke zich vele bedriegers mengdon, zoodat
't d. bestrijders v. 't magnetisme niet moeilijk
vial bij 't beschaafd publiek hun mooning,
dat alles slechts bedrog was, ingang to doen
vinden. Toen editor d. eerste storm voorbij
was, begonnen rnannen als Reil, Hufeland,
Stieglitz, Heineken, Schelling, D011inger,
Brandis en Nees von Esenbeck d. verschijnselen, welke bij 't magnetisme ontstaan zouden,
a. herhaalde proeven to onderwerpen, welke
volgens hen 't resultaat leverden, dat d. door
d. magnetiseurs opgesomde verschijnselen bii
d. gemagnetiseerden niet slechts werkelijk
bestonden en door d handgrepen des magnetisours worden to voorschijn geroepen, maar
dat zelfs d. genezing v. ziekten door 't magnetisme niet moor to betwijfelen viol. d. Toestand,
welke door d. aanwending v. 't magnetisme
wordt to voorschijn geroepen, is in graad
zeer verschillend ; nu eons neemt 't physische,
dan weder 't psychische element v. d. gemagnetiseerden daaraan deal, waarbij weder of.
d. working der zinnen als opgeheven kan
worden beschouwd Of d. inwendige zin een
bovenmatige opgewektheid vertoont. Al doze
in graad zeer uiteenloopende uitingen v. d.
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magnetischen invloed verkrijgt men door d.
boven met een woord vermelde manipulati6n.
d. Eenvoudigste dozer handgrepen of verrichtingen bestaat in een zachte bestrtjking der
bekleedde of naakte oppervlakte v. 't to
magnetiseeren deel met d. palmvlakte der
hand, waarbij men enkele deelen, hoofd, oogen,
ooren, schouders, ruggestreng en maagstreek,
nog afzonderlijk betast of d. hand langer
daarop liggen laat, en in eon tegengestelde
aanraking der vingertoppen. Men strijkt daarbij
over 't geheele lichaam v. boven naar beneden,
soms ook bij afwisseling in andere richtingen, terwiji er in 't algemeen nog vele wijzigingen bestaan met betrekking tot d. duur
der manipulatie, d. plaatsing v. d. to magnetiseeren persoon, d. afstand v. d. magnetiseur
v. eerstgenoemden enz. Ter versterking der
uitwerking bedienden Mesmer en eenigen zijner
volgelingen zich nog v. 't zoogenaamde baguet
of d. magnetische kuip, in verband met andere
eenigszins kwakzalverachtige toestellen. Doze
manipulatiijn werden weken lang op verschill.
tijden v. d. dag voortgezet. d. Verschijnselen
nu, daardoor voortgebracht, zijn zeer verschillend, bij onderscheidene individun dikwijls
juist tegenovergesteld, en dus rket vooruit to
bepalen. Eindelijk ontstaat er een op slaap gelijkende toestand, of, indien deze niet tot stand
komt, ontstaan stuipen of brakingen. Doze
laatste toevallen ontstaan zeer dikwijls nog
gedurende d. slaap of spoedig na 't begin der
behandeling, doch verdwijnen weder, zoodra
men a. d. bestrijking een a. d. voorafgegane
tegenovergestelde richting geeft. Deze zoogen.
magnetische halfslaap is niet ongelijk a. d.
natuurlijken slaap, maar gaat bij voortgezette
behandeling dikwijls in d. magnetischen slaap
over, welke, zeer onderscheiden v. d. eersten,
dikwijls door kramptoevallen wordt aangekondigd en dan plotseling met 't verdwijnen
v. alle zinwerking optreedt. Deze slaap kan
noch door luid aanroepen, noch door lichaamspijnen worden afgebroken, maar kan alleen
door een passende behandeling v. d. magnetiseur worden afgebroken ; zij duurt nu eons
langer, dan weder korter en verraadt een
diep aangrijpen des zenuwgestels. Duurt doze
slaap eenigen tijd voort en gaat d. magnetische
working steeds verder, dan ontstaat 't slapend
waken, 't magnetische somnambulisme. 't Gelaat wordt levendiger, men neemt teekenen v.
opmerkzaamheid waar omtrent d. dingen, die
in d. nabijheid v. d. gemagnetiseerden voor
vallen, d. zintuigen hernemen werkzaamheid,
doch op een andere wijze, waarbij zij scherper
schijnen to zijn. d. Verbaasdheid en verwondering, die tot nu op 't gelaat werden waargenomen, gaan nu in een helderheid over,
die langzamerhand tot verrukking stijgt. Ook
d. spraak keert weder en in lange tusschenpoozen volgen nu eerst eenvoudige, later
meer samengestelde antwoorden op d. vragen
v. d. magnetiseur. d. Redo verkrijgt een
poetische richting, die zij vroeger miste, d.
somnambule beschouwt zijn lichaam als een
v. hem zelf verschillende persoonlijkheid, hij
ziet dingen, die voor geen aanschouwing vatbaar zijn, en verordent niet zelden behandelingswbzen voor zijn eigene ziekte en voor
die v. anderen. Met dit alles gaan voorspellingen der toekomst gepaard. Zeer eigendommelijk
is 't geheugen v. d. somnambulen; terwijl zij in wakenden toestand zich niets
herinneren v. 'tgeen met hen in d. magnetischen slaap is voorgevallen, brengen zij zich
in dozen laatsten alle zaken en omstandigheden to binnen, die langer of korter, dikwijls
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jaren lang geleden zijn en welke zij in 't gewone leven reeds lang vergeten hebben; zelfs
reciteeren zij gedichten, vele jaren vroeger
door hen v. buiten geleerd. Eigenaardig is
verder nog, dat d. meeste somnambulen slechts
antwoorden op d. vragen v. d. magnetiseur
en niet op die v. andere personen, hoewel
hierop vele uitzonderingen zijn.
Doze nu zijn d. verschijnselen, door waarnemers opgeteekend; er bestaan bovendien
nog andere v. een meer problematischen aard,
zooals 't magnetische zien en helderzien,
waarbij d. somnambule dingen ziet die zeer
ver v. hem verwtjderd voorvallen, d. inwendige samenstelling v. zijn lichaam en v. dat
v. anderen kent en beschrijft en met zijn
gansche lichaam, vooral met d. maagstreek,
ziet. HU verheft zich daarbij in gedachten en
uitdrukking ver boven zijn sfeer, spreekt in
vreemde, hem anders onbekende talon enz.
In dozen toestand zou d. betrekking, in welke
d. magnetiseur tot d. gemagnetiseerden staat,
't zoogen. magnetische rapport, zich tot ware
sympathie verheffen; d. somnambule raadt d.
gedachte v. d. magnetiseur, zelfs buiten zijn
tegenwoordigheid, herkent zijn zelfs onuitgesproken wenschen en wordt door d. magnetische kracht gedwongen, die zooveel mogelijk to vervullen. d. Hoogste graad v. dozen
toestand eindelijk is d. magnetische waarzeggerij; d. magnetische spreekt met volkomen ontkluisterde phantasie in verzen, vliegt
in d. geeft 't geheele wereldrond door en
beslist over d. gewichtigste vraagstukken v.
physica, astronomie, philosophie, metaphysics
on godsdienst, welke beslissing echter natuurlijk a. geen controle onderworpen kan zijn. d.
Hoogste graad eindelijk v. 't magnetische zijn
heeft men samengevat onder d. naam clairvoyance, magnetische extase enz. Wat d.
magnetiseur betreft, v. dozen wordt verlangd,
dat hij in lichaams- en geestkracht d. persoon,
dien hij magnetiseeren zal, overtreft en d.
vasten wil hebbe door zijn handelingen nuttig
to zijn on dat hij overigens al die eigenschappen
bezit, die v. een geneesheer verlangd worden,
in welken d. zieke vertrouwen zal stellen.
Evenmin als iedereen tot magnetiseur geschikt is, evenrnin zijn ale menschen geschikt
d. working v. 't magnetisme to ondervinden
en volgens 't oordeel v. sommige waarnemers
kan men ongeveer d. volgende verhouding
aannemen: v. gezonde menschen wordt slechts
1 /10 door 't magnetisme in 't algemeen aangedaan en even zooveel v. zieken ; v. doze
laatsten bereikt slechts 1/2o d. graad v. somnambulisme on v. dozen slechts
dien v.
clairvoyance. 't Vrouwelijke geslacht is veel
vatbaarder voor 't dierlijk magnetisme dan
't mannelijke.
Over d. geneeskracht v. 't magnetisme zijn
d. gevoelens ook verdeeld, hoewel d. rationeele
geneeskunde zich nog altijd als zijn tegenstander doet kennen en d. genezing v, krampen,
gebreken v. 't gezicht of gehoor, verlammingen en andere op stoornissen v. 't zenuwgestel berustende toestanden toeschrijft a. d.
dikwijls zeer verhoogde gevoeligheid en ziekel& opgewekte reflexiewerking v. 't ruggemerg,
waarbij 't zachtere of hardere aanraken of
bestrijken v. vrouwelijke deelen door mannelijke vingers soms iets opwekkends, soms
iets bedarends hebben kan. Men denke niet
to spoedig a. 't magnetisme als geneesmiddel,
om d. vele stoornissen des zenuwgestels, verzwakking des geheelen lichaams en zielsziekten, welke zijn onvoorzichtige of to vroegtijdige aanwending na zich sleept.
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Magnetometer is d. naam v. een worktuig, door Gauss uitgevonden, dat bestemd
is d. afwijking der rnagneetnaald to meten.
't Bestaat uit een magneetstaaf, a. een langen,
ongedraaiden zijden draad horizontaal hangende en a. een harer uiteinden v. een spiegeltje
voorzien, dat loodrechtt op d. magnetische as
der staaf staat. Op eenigen afstand tegenover
dat spiegeltje heeft men een kijker in 'tzelfde
vlak met d. ophangdraad en nagenoeg in d.
magnetischen meridiaan der staaf; onder dozen
kijker is eon verdeelde schaal aangebracht
en beide worden in een onveranderlijken
stand bevestigd. In 't brandpunt v. 't oogglas
des kijkers is een verticale draad; door dezen
kijker in d. spiegel ziende, leest men 't deelpunt der schaal af, dat door dozen draad
bedekt wordt. Men kent d. hook, welken
't verticale vlak, waarin d. kijker en d. ophangdraad gelegen zijn, met d. geograpischen
meridiaan maakt, benevens 't deelpunt der
schaal, dat afgelezen is, en kan nu door een
kleine berekening d. hook vinden, welke bij
d. eerstgenoemden moat gevoegd worden, om
d. afwijking to verkrijgen. Men moot hierbij
opmerken, dat d. schaal een raaklijn is a. d.
cirkel, welks middelpunt in d. ophangdraad
ligt en wiens straal gelijk is a. d. afstand v.
dat middelpunt tot a. d. schaal.
Magnificat is 't eerste woord v. d. Vulgata-vertaling v. Maria's lofzang (Luk. I : 46-55)
en dientengevolge d. naam, die in d. kerkelijke taal bij d. R.-Kath. gegeven wordt a. d.
geheelen lofzang en a. d. vele toonzettingen,
welke erop zijn gemaakt en bij onderscheiden
godsdienstige oefeningen worden gebruikt. d.
Eerste regel v. d. lofzang luidt : „Magnificat
anima mea Dominum", d. i. „Mijn ziel boat
den Heer".
Magnin (JosEPH), een Fransch groothandelaar en staatsman, gob. 1 Jan. 1824 to Dyon,
erfde v. zijn vader groote ijzerwerken in 't
depart. COte d'Or on word in 1863 lid v. 't
Wetgevend Lichaam, waar hij zich bij d.
oppositie aansloot. Na 4 Sept. 1870 belastte
hij zich in 't bewind v. d. Nationale Verdediging met d. portefeuille v. Koophandel
en hij bestuurde tijdens 't beleg v. Parijs d.
verpleging v. gewonden. Sedert 8 Febr.1871 lid
v. d. Nationale Vergadering, behoorde hij
hier tot d. republikeinsche linkerzijde; evenzoo in d. Senaat, waarin hij in 1876 gekozen
werd. Van 1879—'81 was MAGNIN minister v.
Financien en sedert is hij gouverneur v. d.
Bank v. Frankrijk.
Magnolia, een plantengesl., dat tot d.
natuurl. fam. der Magnoliaceae en in 't stelsel
v. Linnaeus tot d. 6e orde der 13e klasse
(Polyandria Polygynia) behoort. d. Kelk bestaat
uit drie lederachtig-vleezige, min of moor gekleurde, afstaande, vroeg afvallende blaadjes.
d. Bloembladen, ten getale v. 6 tot 12, zijn
beneden 't vruchtbeginsel ingeplant, in twee
tot vier rijen geplaatst, min of moor afstaande
of naar elk. toegebogen en afvallend. d. Meek
draden, in grooten getale aanwezig, zijn onder
't vruchtbeginsel ingeplant en in vele rijen
rondom d. steelvormigen vruchtbodem geplaatst; d. helmdraden zijn zeer klein, d.
helmknopjes hebben twee lijnvormige hokjes,
't helmbindsel is in een korte, onverdeelde of
tweespletige spits verlengd. d. Vele vruchtbeginsels zijn ongesteeld, vrij, eenhokkig en,
elkander dakpansgewijs bedekkende, als een
ear bijeengeplaatst; d. eitjes zijn ten getale
v. twee aanwezig; 't een is boven 't andere
gelegen; d. els- of kegelvormige stijltjes zijn
a. d. binnenzijde stempelachtig. d. Vruchten
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zijn lederachtige, eivormig-toegespitste, a. d.
rugzijde opensprmgende zaaddoozen; d. zaden,
twee in getal (soms door misdraging een),
bezitten een kleine, a. d. voet v. 't vleezigolieachtig kiemwit gelegen kiem. 't Zijn
fraaie boomen of heesters, die in d. warmere
streken v. Noord-Amerika on in tropisch
Azi8 to huis behooren. Zij hebben afwisselend
geplaatste, gaafrandige, geaderde bladeren
met twee steunbladeren, die in d. knop een
verlengd-toegespitst deel vormen, dat 't blad
omsluit; na d. ontwikkeling der bladknoppen
vallen deze steunbladeren spoedig af. d. Kortgesteelde bloemen staan alleen aan d. toppen
der takken en hebben een scheedevormig
of twee tegenovergestelde, vroeg-afvallende
schutbladen.
Verschill. soorten v. magnolia's worden in
d. tuinen gekweekt; v. deze vermelden wij:
Magnolia grandiflora L., een fraaie, altijd
groene boom, die in zijn vaderland, NoordAmerika, een aanzienlijke grootte bereikt.
Doze boom, met zijn ovale of lancetvormige,
dikke, lederachtige bladeren, welriekende,
groote bloemen, met 9 of 12 dikke, helderwitte
bloembladen on goudgele meeldraden, is in
onze oranjerieen wel bekend. In NoordAmerika wordt zijn schors als een koortsmiddel gebruikt.
Magnolia macrophylla Michx., evenals d.
voorgaande soort een boom uit 't zuiden v.
Noord-Amerika. Zooals d. Grieksche soortnaam reeds aanduidt, heeft hij zeer groote
bladeren; deze zijn ovaal of langwerpig v.
gedaante, a. d. voet hartvormig en op 't
ondervlak zeegroen v. kleur; d. bloemen
hebben 6 witte bloembladen, waarvan d. drie
benedenste a. hun voet met purper zijn geteekend. Ook d. schors dozer magnolia dient
tot geneeskundig gebruik.
Magnolia macrophylla, Magnolia umbrella
Desr. (M. tripetala L.) nit Noord-Amerika, d.
Chineosche Magnolia Yulan Desf., d. NoordAmerikaansche M. cordata Michx., M. acuminata L., M. glauca L., d. Japansche M. obovata
Thunb., M. Kobus Dec. enz. kunnen, op d.
kouden grond geteeld, mite met eenige voorzorg behandeld wordende, onze winterkoude
verdragen; somege der opgenoemde soorten
zijn dan ook in onze plantsoenen niet zeldzaam.
Magnus (DESIRE), eigenl. M. DEUTZ geheeten,
was een beroemd pianist, in 1828 to Brussel
gob. en overl. in 1884 to Parijs. Na belangrijke
concertreizen door verschill. landen v. Europa
gedaan to hebben, vestigde hij zich in laatstgenoemde stad als klavierspeler en leeraar
in d. muziek. Zoowel door zijn onderwijs
en zijn daar voor vervaardigde handleiding
(„Methode elOmentaire de piano") als door
zijn composities („Senates", „Etudes" enz.)
verwierf hij zich in on buiten Frankrijk grooten naam.
Magnus (HEINRICH GUSTAV), gob. to Berlijn
2 Mei 1802, studeerde to Berlijn, to Stockholm
(onder Berzelius) en to Parijs in d. schei- on
natuurkunde, word in 1834 hoogl. to Berlijn
en in 1840 lid der Academie, schreef zijn verhandelingen hoofdzakelijk voor Poggendorff's
„Annalen" on overl. 5 Apr. 1870. Over helm
schreven Hofmann „Zur Erinnerung an Magnus" (1876) en Helmholtz „Zum Gedachtniss
an Magnus".
(FINN). Doze uitmuntende
Magnusen
kenner der Noordsche oudheid word 27 Aug.
1781 to Skalholt op IJsland gob. Na a. d.
hoogeschool to Kopenhagen to hebben gestudeerd, vestigde hij zich als advocaat op
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zijn geboorte-elland, doch hij vertrok vandaar
in 1812 weer n. Kopenhagen, ten einde er zich
geheel a. zijn geliefkoosde studien to wijden.
In 1815 kreeg hij d. titel v. hoogl. en vier
jaar later werd hem 't houden v. voorlezingen
over d. oud-Noordsche letterkunde en mythologie opgedragen. Eitj overl. to Kopenhagen,
24 Dec. 1847. Talrijk zijn d. geschriften v.
dozen geleerde, die over d. oude Noordsche
geschied- on oudheidkunde een geheel nieuw
licht heeft doen opgaan. Slechts d. voorn.
kunnen wij noemen, ook omdat een menigte
zijner geschied- on oudheidkundige verhandelingen in tijdschriften verspreid zijn on d.
Noordsche letterkunde nog altijd niet met
een volledige uitgave dier stukken verrijkt
is. In d. eerste plaats verdient vermelding
d. arbeid v. MAGNUSEN over d. Edda. Tot d.
tweede, in 1818 door 't Magneaansche legaat
bezorgde groote uitgave der Edda leverde hij
een woordenlijst en registers, bij d. derde
(1828) een uitvoerig mythologisch woordenboek on uitvoerig glossarium en Noordsch
Calendarium, dat ook afzonderlijk onder d.
titel „Priscae veterum Borealium mythologiae lexicon et gentile calendarium" is
uitgeg. (1828). Voorts gaf hij een vertaling on
verklaring v. d. oudere Edda onder d. titel
„Aldre Edda, oversat og forklaret"(1821-1823,
4 dln) on ontwikkelde hij d. geheele Edda-leer
uit 't oogpunt eener vergelijkende mythologic
in een uitvoerig work, getiteld „Eddalaren og
dens Oprindelse" (1824-1826, 4 dln). Voorts gal
hij een geschrift over d. Noordsche oudheidkunde (1820), dat onder d. eenvoudigen titel
„Bijdrage" een schat v. kennis bevat, en, hoe
verschillend ook zijn work over 't Runenschrift, „Runamo og Runerne" (1841), is beoordeeld wat d. gevolgtrekkingen aangaat,
niemand zal er uitgebreide• geleerdheid on
scherpzinnigheid a. ontzeggen. Ook gaf hij
met K. C. Rafn een work over d. geschieden oudheidkundige overblijfselen op Groenland, „Gronlands historiske mindesmasker"
(1838-1845, 3 dln), on leverde hij vele bijdragen
tot d. twee °erste deelen der „Antiquites
Russes" (1850 on volg.).
Magnusen (ARNE), geb. in 1663 to Kvennabrekka op IJsland, legde zich a. d. hoogeschool to Kopenhagen toe op d. oud-Noordsche
taal, benevens op d. Scandinavische geschiedenis on oudheden. Ten einde die kennis uit to
breiden, deed hij een reis n. Duitschland, waarna hij tot hoogl. in d. Noordsche oudheidkunde to Kopenhagen on tot archivaris werd
benoemd. Vijf jaar later (in 1702) zond hem
d. regeering tot 't doen v. oudheidkundige
nasporingen naar zijn vaderland, van waar hij
na 10 jaar terugkeerde met een rijk , n schat
v. handschriften, waarvan hij 't ongeluk had,
een groot gedeelte door een brand to verliezen. d. Overige, omtrent 1800 in getal, liet
hij bij zijn dood, die in 1730 plaats had, als
een afzonderlijke stichting na, welke, vermeerderd met een geldeltjk kapitaal, door d.
stichter bestemd werd deels om twee jonge
IJslandsche geleerden to bezoldigen, die belast zouden zijn met 't bearbeiden dier handschriften, deels om d. kosten v. d. druk en d.
uitgave dier gedenkstukken to bestrijden. Dit
legaat staat onder 't bestuur v. 't koninklijk
genootschap v. oudheidkunde en draagt d.
naam Arna-Magneaansche legaat. (zie vorig
art.) 't Heeft behalve een uitvoerigen catalogus
der genoemde handschriften verschill. geleerde
werken in 't licht gegeven of er d. uitgave
v. bevorderd, met name d. groote, prachtige
uitgave der „Edda's", d. „Gunnlaugssaga"
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(1775), d. „Egilssaga" (1809), d. „Kormakssage
(1832), d. IJslandsche wetten „GLUM" (1829,
2 din) en „Jarnsida" (1847), benevens d. IJslandsche jaarboeken (1848) en een verzameling
v. IJslandsche oorkonden. 't Arna-Magneaansche legaat behoort tot d. voorn. geleerde
stichtingen v. Scandinavia.
Magot, een Turksche aap, een apengezicht;
ook een varkentje of soort v. spaarpot om
klein geld in to bewaren.
Maguire (THOMAS), een Engelsch wtjsgeer
en letterkundige, in 1831 geb. en overl. 26 Febr.
1889. Na zijn opleiding to hebben ontvangen
a. 't Trinity-College to Dublin, waar hij zoowel
in d. rechten als in d. letteren on wijsbegeerte
studeerde, word hij in 1869 hoogl. in d. oude
talon a. 't Queens-College to Galway on in
1881 to Dublin. Van zijn talrijke geschriften
noemen we : „The platonic idea" (1866) en
„Essays on platonic ethics" (1870).
Magyar (LADISLAUS), een Hongaarsch
Afrika-reiziger, geb. in 1817 to Maria-Theresiopol in Hongarije, studeerde to Fiume in d.
zeevaartkunde, trad in 1844 als scheepskapitein
in Noord-Amerikaanschen dienst, bereisde
India, hield zich langen tijd in Brazili6 op.
on reisde in 1847 naar d. Portugeesche koloniijn a. d. westkust v. Afrika. In 1848 voer
hij d. Congo op, in 1850 d. Moeatajanvo, in 1852'
d. Koenene; hij trad in 1857 in Portugeeschen
dienst en stichtte a, d. Loenirabaai (tuss.
Benguela en Mossamedes) een nieuwe nederzetting. Hij stierf 19 Nov. 1864 to Koejoe in
Benguela. Zie „Magyar Laszlo Delafrikai Utazasai" (1859), door d. Hongaarsche Academie
uitgegeven, ook in 't Duitsch vertaald (,,Ladislaus Magyar, Reisen in Stidafrika in den
Jahren 1849—'57", 1860).
Magyaren, een volksstam v. Aziatischen
oorsprong, die thans zijn hoofdzetel in Hongarije heeft on aldaar omtrent 6'4 millioen
v. d. inw, telt. Zij wonen er in 40 v. d. 45.
comitaten, doch overal to midden v. andere
stammen, als Walachijers, Croaten, Slavonen,
Duitschers enz.• in 23 comitaten maken zip
d. groote meerderheid
'
uit. Zij hebben nog
veel v. d. oude nomadische zeden behouden
en zijn afkeerig v. landbouw en veeteelt in
d. veel arbeid kostende bergstreken. Daarom
houden zij zich bij voorkeur in d. vruchtbara
laagvlakten op, waar d. natuur in hun behoeften voorziet, zonder dat dit hun veel
moeite kost. Zij scheppen veel vermaak in
dans on muziek, eten on drinken, waarin zij,
gastvrij in d. hoogsten graad, gaarne d. vreemdeling doen deelen. d. Adel is onder hen
talrijk on zelfs volkrijke streken en dorpen
worden enkel door edellieden bewoond, die
echter voor een deal zeer arm zijn en zich in
ellendige huizen met d. armzaligste kostwinningen moeten behelpen, wat echter hun
yolks- en adeltrots niet in d. weg staat.
Hooge adel leeft op vorstelijken voet on houdt
v. prachtige kleedij. Een hooge mate v. vaderlandsliefde is aan d. Magyaren eigen. Hun taal
is welluidend en onderscheidt zich door kracht,.
nadruk on waardigheid ; zij heeft drie afzonderlijke tongvallen, gelijk ook d. geheele yolksstam zich in Donau-Magyaren, Theiss-Magyaren on Paloczen verdeelt. Zij maken d. eigenlijke kern der Hongaarsche natie uit. Zie ook
't art. Hongarije.
Mahabarata, een der groote, in 't Sanskriet geschreven Indische heldendichten. 't
Heeft tot hoofdonderwerp d. strijd v. twee
vorstengeslachten • en eindigt met d. ondergang v. alle edele geslachten in Indio. 't Is
grootsch v. voorstelling en rijk in beschrijvin-
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gen en episoden, doch schijnt een verzameling
v. afzonderlijke rhapsodien of epische stukken
to ztjn, waaraan hier on daar d. geregelde
samenhang ontbreekt. Wie er d. dichter v.
is, weet men niet, want d. naam Vyasa, a.
wien 't wordt toegeschreven, is een woord,
dat slechts verzamelaar beteekent. 't Is uitgeg.
op last v. 't Aziatisch genootschap to Calcutta
in 1834; Bopp on anderen hebben er gedeelten
v. vertaald, terwijl Fauche 't geheele werk in
10 dln overzette (Parijs, 1870). d. Hoofdinhoud
Q. Pt „groote gedicht" (want dit is d. beteekenis v. „Mahabarata") gaf Becker in zijn werk
,,Mahabarata, der grosze Krieg" (Berlijn,1888).
MahafIy (JOHN PEYTLAND), een Engelsch
geschiedschrijver, geb. 26 Febr. 1839 to Chafonnaire a. 't Meer v. Geneve, is sedert 1871
to Dublin professor in d. Oude Geschiedenis.
Zijn hoofdwerk is d. „History of classical
Greek literature" (2 dln, 1880). Ook heeft hij
getracht d. Kantsche wijsbegeerte a. zijn landslieden begrijpelijk to maken.
Mahagonie- of Mahoniehout, een welbekend, veel gebruikt meubelhout, 't Bois
d'_Acajou der Franschen, afkomstig v. Swietenia Mahagoni L. (Cedrus Mahagoni Mill.), een
Zuid-Amerikaanschen boom, die tot d. natuurl.
plantenfam. der Cedrelaceae en in 't stelsel v.
Linnaeus tot d. orde Decandria der 16e klasse
(1VIonadelphia) behoort. Daze boom.heeft een
hoogen, dikken stain en een fraaie, wijduitgespreide, dichte bladerenkroon; d. bladeren
zijn afgebroken-gevind; d. algemeene bladsteel draagt doorgaans 3 tot 5 paren ovaallancetvormige, toegespitste, a. d. voet ongelijke, glinsterende, onbehaarde, eenigszins
sikkelvormig gebogen blaadjes; d. kleine, witachtige bloemen zijn vereenigd in okselstandige trossen of pluimen, die kleiner dan d.
bladeren zijn; d. vruchten zijn ovals, afgerondo, bruinachtig-roode zaaddoozen, waarin
zich een menigte a. d. top gevleugelde, elk.
dakpansgewijs bedekkende zaden bevinden.
't Mahagoniehout word reeds in 1597 door
Europeanen op Trinidad gebruikt, maar kwam
eerst in 1724 n. Engeland. d. Schors v. Swietenia
Mahagoni is wel, als Cortex Mahagoni, in d.
geneeskunde als een surrogaat v. d. kinabast
aangewend.
Mahanadi (d. i. groote stroom), een rivier
in Britsch Oost-Indie, ter lengte v. 836 KM.,
ontspringt in 't N.-0. v. 't hoogland v. Dekan,
stroomt door d. Centraalprovincien on doorbreekt d. terrassen, waarin 't hoogland tot
d. kustvlakte v. Orissa of halt. Van Kattak
af vormt d. rivier een veelvertakte delta, die
door middel v. sluizen scheepvaart- en besproeiingskanalen voedt. Van Kattak af is d.
Mahanadi 200 KM. stroomopwaarts be vaarbaar.
Maharatten, Zie Maratten.
Illandi (d. i. leider), eigenl. Achmed genaamd, afkomstig uit Dongola, werd Egyptisch beambte, vervolgens slavenhandelaar, en
gaf zich sedert 1881 voor een profeet uit, die
door Allah gezonden was, om 't werk v.
Mohammed to voltooien. Hij had zich ten doel
gesteld, d. Egyptenaren uit d. Soedan to verdrijven, Egypte to veroveren, ztjn intocht in
Mekka to houden on een groot Mohammedaansch rijk to stichten. Toen hij 17 Febr.
1883 d. hoofdstad v. Kordofan, El-Obeid, innam,
won hij steeds meer aanhangers in d. Soedan,
vooral daar men hier zeer ontevreden was
over d. Egyptische heerschappij. Een Egyptisch lager, onder 't bevel v. d. gepensionneerden Engelschen overste Hicks Pascha, Teed
in 't begin v. Nov. v. 'tzelfde jaar een nederlaag bi,j El-Obeid en Melbas. 't Engelsche
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ministerie Gladstone ried d. Khedive, d. Soedan op to geven, maar daze wilds hiervan
niet weten. In d. eerste plaats kwam 't er
op aan d. voorn. punten langs d. Nijl to behouden; Gordon (zie dat art.) werd als generaalgouverneur naar Khartoem gezonden, doch
26 Jan. 1885 werd die stad door d. 'Mandi
ingenomen en Gordon gedood. d. Engelschen
beproefden nu v. Soeakim naar Berber on
Khartoem op to trekken en behaalden ook
eenige malen een overwinning op d. onvermoeide aanhangers v. d. Mandi, onder Osman
Digma; gebrek a. water noodzaakte hen echter
d. vervolging op to geven. 28 Juni overl. d.
Mandi a. d. pokken, maar weldra drongen
d. Arabieren onder d. nieuwen Mandi Abdoellah opnieuw voorwaarts, zonder echter,
zooals men in d. beginne vreesde, in Egypte
binnen to rukken of Soeakim to veroveren.
Mahe, 't grootste eiland v. d. t. 0. v.
Afrika gelegen Seyschellen, beslaat 2 4/11 vk.
mijlen, verheft zich meer dan 600 M. boven
d. zee en produceert katoen, koffie, rijst, thee,
suikerriet, kokosnoten on kruidnagelen. d.
Vroegere gelijknamige hoofdstad heat tegenwoordig Port Victoria. d. Inw. zijn ongeveer
8000 in getal.
Mahe, d. hoofdstad v. d. gelijknamige
Fransche bezitting in Oost-Indie, a. d. kust
v. Malabar t. N.-N.-W. v. Calicoet gelegen,
heeft 3000 inw. on een slechte reede on voert
peper, sandelhout enz. uit. 't Gebied v. Mahe
omvat, behalve d. stad, nog vier dorpen on
telt op ruim 1 vk. mij1 ongeveer 7670 inw.
Mahillon (vicToR), een aanzienlijk fabrikant v. muziekinstrumenten to Brussel, geb.
in 1841 aldaar; hij volgde in 1868 zijn vader
in diens zaak op en werd te yens conservator
a. 't museum v. muziekinstrumenten v. 't.
conservatoire to Brussel. Behalve een muzikaal tijdschrift („L'Echo Musical") gaf hij ook
eon aantal werken over d. theorie der muziek
en d. acustiek in 't licht.
Mahly (JAKOB ACHILLES), een Zwitsersch
dichter en geleerde, geb. 24 Dec. 1828 to Bazel,
waar hij sedert 1864 professor is. Hij gaf, behalve talrijke meesterlijke vertalingen v. Grieksche, Romeinsche on Fransche dichters, nog uit.
geschriften voor d. jeugd, humoristische stukken, drama's en d. epische gedichten ,,Mathilde" (1855), „Das Erdbeben von Basel" (1862),
„Frieden" (1862), verder „Rhigmurmel" (Gedichte, 2e dr., 1862), „Trauerlieder" (1863), „Lied
and Leid" (1863),. „Aus der Gegenwart", „Novellen" enz. Voorts „Geschichte des Lustspiels"
(1862), „Geschichte der antiken Litteratur" (2
dln, 1880), „Sebastian Castellino" (1862), „August
Politianus" (1864), „Richard Bentley" (1868),
„Ueber vergleichende Mythologie" (1886) enz.
Mahmoed is d. naam v. verscheidene
Turksche sultans.
MAHMOED I (1730—'54), een noon v. Moostapha II en d. opvolger v. zijn oom Achmed
III, voerde v. 1737—'39 met Oostenrijk en
Rusland een ongelukkigen oorlog.
MAHMOED II, sultan v. 1808—'39, geb. 20 Juli
1785, volgde zijn gevangen broeder Moestapha IV 1 Aug. 1808 op d. troop op, dien hij
door moord en doodslag, maar ook door gepaste hervormingen bevestigde. Na d. vrede
met Rusland, 28 Mei 1812 to Boekarest gesloten, herstelde hij d. rijkseenheid; hij vernietigde d. machtigen Ali Pascha v. Janina.
roeide in 1826 d. oproerige Janitsaren uit on
hervormde 't legei, maar moest, door Rusland opnieuw aangegrepen, bij d. vrede v.
Adrianopel (28 Sept. 1829) d. onafhankelijkheid v. Griekenland erkennen, terwijl ServV,,
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Moldavi6 en Walachije gedeeltelijk vrij werden.
111 1831 en '32 onderdrukte hij d. opstanden der
Albaniers en Bosni6rs; hij verloor echter bij d.
vrede v. Koetahia in 1833 Syria en Cilici6 a.
Mehemed-Ali v. Egypte, tegen wien hij d.
twijfelaehtige hulp der Russen had moeten
aannemen. Daar d. sultan voortdurend met
nieuwe hervormingen voortging, gaf hij aanleiding tot onlusten en a. Rusland gelegenheld tot inmenging, welke echter d. waakzaamheid v. Palmerston en Metternich wist
te verhinderen. Een nieuwe oorlog met Mohomed-Ali begon met d. nederlaag der Turken
bij Nisib a. d. Euphraat 24 Juni 1839. Nog
voor MAHMOED hiervan 't bericht ontving, was
hij (1 Juli) d. troon nalatende a. zijn oudsten zoon Abdoel Medschid. Zie Bastelberger,
„Die militarischen Reformen unter Mahmoed"
(Gotha 1874).
Ma,hmoed.Djelat-.Eddin-.Pascha,met
d. bijnaam DAMAT, d. i. zwagerzoon, een
Turksch minister, geb. 1840 to Constantinopel
als zoon v. Achmed Fetji Pascha, kreeg
invloed en d. rang v. moesjir (staatsminister) alleen door zijn huwelijk (in 1858) met
, een dochter v. d. in 1861 gestorven sultan
Abdoel-Medschid, zuster v. d. sultan Abdoel
Hamid, dien hij door diens vrees voor samenzweringen langen tijd wist to beheerschen.
Hij werd tot grootmeester der artillerie
n leider v. d. huishouding v. d. sultan benoemd, niettegenstaande hij volkomen ongeschikt was voor 't bekleeden v. daze betrekkingen. Eerst a. 't eind v. 1878 viol hij in
.ongenade; hij werd in 1881 in 't proces tegen
Midhat Pascha betrokken on stierf in Mei
1884 als banneling to Taif in Egypte.
Mahmoed Nedim Pascha, een Turksch
staatsman, geb. in 1805 to Constantinopel, was,
na een tijdlang 't ministerie v. Marine geleid
to hebben, v. 1871—'72 en v. 1875—'76 grootvizier, stond als zoodanig onder Russischen
invloed, werd in 1880 minister v. Binnenlandsche Zaken, bewerkte in 1881 d. verbanning
v. zijn doodsvijand Midhat Pascha on overl.
in Jan. 1884.
Mahmoed Samy .Pascha, el Baroedi, een Egyptisch staatsman v. Turksche
afkomst, was in 1879 als hoofd der politie
zijner vaderstad Cairo d. khedive Ismail
Pascha bij d. val v. d. Europeesche ministers
behulpzaam, werd daarop minister v. Openbare Werken on in 1881 minister v. Oorlog,
na d. opstand v. 2 Febr. 1882 voorzitter v. 't
ministerie, maar moest, daar hij zich geheel
in handen der militaire partij beyond, reeds
26 Mei v. 't zelfde jaar aftreden.
Mahn (KARL AUGUST FRIEDRICH), 00/1
Duitsch taalonderzoeker, geb. 9 Sept. 1802 to
Zellerfeld (Hannover), was sedert 1828 taalleeraar to Berlijn on over]. 26 Jan. 1887 to
Steglitz. Hij gaf o. a. uit „Etymologische
Untersuchungen auf dem Gebiete der romanischen Sprachen" (1854—'76), „Etymologische
Untersuchungen fiber geographische Namen"
(1849—'84), „Die Werke and Gedichte der Troubadours" (1846—'85), „Biographien der Troubadours" (1878, 2e dr.), „Die epische Poesie
der Provencalen" (1883), „Lautlehre der altprovencalischen Sprache" (1885).
Mahne (WILLEM LEONARD), een Nederl.
letterkundige, gob. 28 Mei 1772 to Amsterdam
en overl. 20 Mei 1852 to Leiden. Hij was gevormd onder d. leiding v. prof. Wyttenbach,
schreef een „Diatribe de Aristoxeno philosopho
peripatetico" (1793) on werd vervolgens rector
to Amersfoort (in 1794) en hoogl. to Gent
.;1817). Na d. Belgischen Opstand zag hij zich
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als hoogl. in d. classieke letteren n. Leiden
overgeplaatst, waar hij in 1842 emeritus werd.
Verschill. geleerde geschriften zagen v. zijn
hand 't licht, onder welke een „Vita Danielis
Wyttenbachii" (1823) en „Crito sive dialogus
de literarum imprimis latinarum studio recte
colendo" (1816).
Mahomed, Zie Mohammed.
Mahon (Port), een havenstad en vesting
v. d. eersten rang a. d. oostzijde v. 't Spaansche ail. Minorca, ligt a. d. Ria Mahon, een
diep insnijdende bocht; 't is een station v.
verscheidene stoomvaartlijnen en v. d. in d.
Middellandsche Zee kruisende oorlogsschepen
en telt 15 850 inw., die visch- on oestervangst,
eenige industrie en handel in landbouwproducten drijven. Mahon, 't oude Mago, is, naar
men wil, door d. Carthager Mago gesticht
en was v. 1708 of met korte tusschenpoozen
in 't bezit v. Engeland, tot 't in 1782 weer a.
Spanje kwam.
Mahy (FRANcOIS CESAIRE DE), eon Fransch
staatsman, geb. 22 Juli 1830 to Saint Pierre
op 't eiland Reunion, vestigde zich bier in
1856, na in Frankrtjk gestudeerd te hebben,
als arts, maar verwisselde dit beroep voor dat
v. dagbladschrijver. In 1871 werd hij in d. Nationale Vergadering gekozen, waar hij zich bij d.
Republikeinsche linkerzijde voegde; hij ging
daarna in d. Kamer v. Afgevaardigden over,
leidde v. 31 Jan. 1882-21 Febr. 1883 't ministerie v. Landbouw, was v. 1887—'88 minister
v. Marine on werd dit in 1890 nogmaals.
Mai (ANGELO), een Italiaansch taal- on
oudheidkundige, 7 Mrt 1782 in d. diocese v.
Bergamo geb., werd 12 Febr. 1838 tot kardinaal verheven on overl. 9 Sept. 1854 to Albano,
bij Rome. Hij ontving zijn oploiding v. d.
Jezuleten, word in 1813 als opzichter bij d.
Ambrosiaansche bibliotheek (zie Ambrosiaansche Boekerid) to Milaan aangesteld, in 1819
custos en kort daarna bibliothecaris der Vaticaansche boekerij to Rome. Ilij verwierf in
d. letterkundige wereld een grooten naam
door 't uitgeven v. vele oude Grieksche en
Romeinsche geschriften, die hij op palimpsesten ontdekt on door chemische middelen
leesbaar gemaakt had. Daartoe behooren uit
d. Ambrosiaansche boekerij : brokstukken v.
Cicero's redevoeringen „pro Scauro, Tullio,
Flacco, in Clodium et Curionem", redevoeringen v. Cornelius Fronto, brieven v. d. keizers
Marcus Aurelius on Lucius Verus, een geheele
redevoering v. Isaeus, een v. Themistrus, een
„Itinerarium Alexandri", 't work v. Julius Valerius „Res gestae Alexandri", eindelijk dat v.
Eusebius, „Chronicorum canonum libri duo".
Uit d. Vaticaansche bibliotheek behoort er toe
een vondst, die een belangrijke sensatie in d.
geleerde wereld maakte, nl. 't work v. Cicero
„de Republica" (Rome 1822). Buitendien le verde
MAI vele bouwstoffen voor d. drie volgende
werken: „Auctores classici e Vaticani codicibus editi" (1828—'38, 10 dln), „Scriptorum
veterum nova collectio e Vaticani codicibus
edita" (1825—'38, 10 dln) on „Spicilegium Romanum" (1839—'44, 10 dln).
Maidstone, d. hoofdstad v. 't Engelsche
graafs. Kent, met 32 150 inw., ligt t. 0.-Z.-0.
v. London a. d. Medway, in eon vruchtbare
streak, die ooft en vooral veal hop verbouwt.
d. Ouderwetsche stad heeft 18 kerken, waaronder d. in 1395 gebouwde Allerheiligenkerk,
een fraai bouwwerk in Gothisehen stijl, alsmode een paleis v. d. aartsbisschop v. Canterbury. d. Stad drijft handel in hop on
fabriceert viltwaren, bier, brandewijn, olio en
papier.
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Maijer (JOHANNES TOBIAS). Deze verdienstelijke sterrenkundige werd 17 Febr. 1723 to
Masbach in Wurtemberg geb. Als achttienjarig jongeling onderscheidde hij zich reeds
door een „Allgemeine Methode zur Auflosung
geometrischer Problems" (Eslingen 1741), zooflat hij na nog eenige jaren oefening in 1750
tot hoogl. der wiskunde to Gi5ttingen werd
aangesteld, welk ambt hij bekleedde tot a.
zijn dood, die 20 Febr. 1762 voorviel. Omstr.
midden der 18e eeuw hield 't vraagstuk
der bepaling v. d. lengte op zee door middel
v. nauwkeurige maantafels alle sterrenkunkigen on zeevarende nation bezig. 't Engelsche parlement loofde eon premie voor d.
beste middelen tot d. lengtebepaling uit.
MAIJER
behaalde haar, doch eerst na zijn
dood werd zij a. zijn erfgenamen uitbetaald.
In verband met dien arbeid staan zijn „Tabular motuum solis et lunar" (London 1770),
door Lalande d. beste genoemd, die tot op
<lien tijd waren vervaardigd. Bij die tafels
behoort zijn „Theoria lunar juxta systema
Newtonianum" (London 1767). Ook maakte hij
zich verdienstelijk omtrent d. sterrenkunde
door belangrijke verbeteringen a. onderschei•
done meetwerktuigen, door onderzoekingen
aangaande d. straalbreking enz. Zijn levensbeschrijving on een volledige lijst zi,jner geschriften vindt men in d. „Connaissance des
temps" voor 1767. Zijn „Opera inedita" zijn
uit zijn nagelaten handschriften uitgegeven
door Lichtenberg (Gottingen 1774). — Zijn
zoon on naamgenoot, geb. to GOttingen 5 Mei
1752, overt. aldaar 30 Nov. 1830, was achtereenvolgens hoogl. der wis- en natuurkunde
to Altdorf, Erlangen en in zijn vaderstad. Hij
is d. schrtjver v. eenige leerboeken, als: „Unterricht zur praktischen Geometrie" (Gottingen 1814, meermalen herdr., 5 din), „Anfangsgrunde der Naturlehre" (Gottingen 1823, meermalen herdr.) en ,Lehrbuch der hohern Analysis" (Gottingen 1819, 2 din).
Mail, een Engelsch woord dat reistasch,
valies beteekent, doch inzonderheid gebruikt
wordt voor 't brievenvervoer tuss. Oost- on
West-Indio on Europa. Overland-mail noemde
men vroeger (voor 1869) d. brievenpost, die 't
verkeer tuss. London on Bombay niet per
schip om Kaap d. Goode Hoop been, maar
fangs d. kortsten wog over Frankrijk, d.
Middell. zee, d. landengte v. Suez en d. Roode
zee bewerkstelligde. 't Kanaal v. Suez was
torn nog niet gegraven en 't vervoer had dus
nog gedeelteltjk over land plaats.
Mail fart (Louis AimE), een Fransch componist. geb. in 1817 to Montpellier en overt.
in 1871, verwierf zich vooral naam door
zijn opera's „Gastibelza" en „Les dragons de
Maillet (JACQUES LEONARD), een Fransch
beeldhouwer, geb. 12 Juli 1823 to Parijs, ontving zijn opleiding v. Pradier en Feuchere
aldaar, behaalde in 1847 d. grooten prijs v.
Rome, waarheen hij zich tot voorzetting zijner
studien begeven had, en vervaardigde onder
moor d. volgende groepen: „Agrippina en
Germanicus" on „Agrippina met d. asch v.
Germanicus"; verder een standbeeld v. koning
JerOme, „Caesar" en „Satyr on Amor". Ook
maakte hij verschill. decoratieve werken ter
verfraaiing v. d. voorn. kerken to Parijs.
Maillet, Zie Marteau.
Manly (JEAN ALPHONSE ERNEST), een beroemd orgelvirtuoos, geb. in 1833 to Brussel,
waar hij sedert 1861 hoogl. in 't klavier- en.
sedert 1868 hoogl. in 't orgelspel a. 't conservatoire is. In 1871 vertegenwoordigde MAILLY
VI.
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Belgie op d. groote internationale tentoonstoning to Kensington. 't Aantal orgels, door
hem in Belgie on d. naburige landen ingewijd
on bespeeld, is legio on vele organisten in
Belgie en elders hebben a. hem hun opleiding
to danken. Van zijn composities zijn, behalve
andere werken voor orgel en klavier, vooral bekend zijn „Six morceaux d'orgue de differents
styles", die bovenal in Engeland en Amerika
een groote populariteit verworven hebben.
Maimatschin (eigenl. Mai-mai-tsching, d. i.
koop- on verkoopstad), eon Chineesche handelsplaats in 't N. v. Mongoli6, a. d. Russische grens
gelegen on v. d. Siberische grens- on handelsstad Kiachta slechts door een houten hog on
een onzijdige streek v. 21 M. breedte gescheiden. Maimatschin, dat tennaastenbij 3600 inw.
telt (bijna enkel mannen), is d. plaats v. ruiling
voor d. Chineesche waren, die door d. karavanen in 48-60 dagen v. Peking door d. Gobi
daarheen gebracht worden (vooral thee, zoogenaamde karavanenthee), tegen Russisch
pelswerk, geweven waren, leder enz. Sedert
Rusland in 1812 d. invoer v. Chineesche thee
over zee toegestaan heeft, is d. handel v.
Maimatschin achteruitgegaan.
Maimbourg (Louis), geb. in 1610 to Nancy,
trad op zijn 16e jaar in d. orde der Jezuieten
on voltooide zijn studion to Rome. Naar zijn
vaderland teruggekeerd, werd hij hoogl. to
Rouaan, welk ambt hij echter weldra nederlegde, om zich a. d. kansel to wijden. d.
Levendige, nadrukkelijke wi,jze, waarop hij op
d. predikstoel d. vrijheden der Gallicaansche
kerk tegenover d. pauselijken stool handhaafde,
bewerkte in 1682 op 's pausen last zijn ontslag
uit d. orde der Jezuleten, waarvoor koning
Lodewijk XIV hem schadeloos stelde door eon
jaargeld. Hij overt. in d. abdij s. Victor, 13 Aug.
1686. Als kansolredenaar onderscheidde hij
zich door vernuft on kracht, niet zelden ook
door bitterheid. Zijn geschriften, made niet
zonder scherpheid, zijn zeer geleerd. Tot d.
vermaardste ervan behoort „Traits historique
sun les prerogatives et les pouvoirs de l'Oglise
de Rome et de ses eveques" (1685). Ook schreef
hij een „Methode pacifique pour ramener les
protestants a la vraye foy" (1670), bestaande
eenvoudig in 't erkennen v. d. paus als
oppersten gezaghebber in geloofszaken. d.
Meeste geschriften v. MAIMBOURG betreffen
intusschen d. kerkelijke geschiedenis; hiertoe
behooren: „Histoire du schisme des Grecs"
(1677), „Histoire du Calvinisme" (1682), „Histoire
de l'Arianisme" (3 din, 1673). „Histoire du
Lutheranisme" (1680), „Histoire de Pheresie
des iconoclastes" (2 din, 1679), „Histoire des
croisades" (1675), „Histoire du pontificat de
Gregoire le grand" (1686), „Histoire du pontificat de St. Leon" (2 din, 1687). d. Meeste
,,Histoires" v. kerkgenootschappen, of, zooals
ze beschouwde, ,heresies", zijn
MAIMBOURG
in een verzameling (14 din, Parijs 1686—'87)
opgenomen.
Maimene of Maimana, eon bergachtig
landschap in 't N. v. Afghanistan, wordt door
d. Sangalak on Kaisser besproeid en heeft op
223 1 /2 vk. mijlen 100 000 inw., die deels Oesbeken, deels Tadsjiks zijn. d. Hoofdstad,
Maimene, a. d. Sangalak gelegen, is door
muren omringd on v. een citadel voorzien,
sedert 't bloedbad, dat in 1874 op d. inneming
door d. Afghanen volgde, is 't aantal inw.
zeer verminderd. Thans ongeveer 3000 in getal, drijven dozen handel in paarden, tapijten
on gedroogde vruchten. d. In 1887 vastgestelde
grens tuss. Rusland en Afghanistan loopt over
een lengte v. 40 KM. t. N. v. Maimene.
17
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Maimonides. Dc ze vermaarde Joodsche
wijsgeer heette eigenlijk MOZES BEN-MAIMON
BEN - JOSEPH, of in 't Arabisch ABOE - AMRANMOESA - IBN - ABDALLAH, en werd in 1135 to Cordova in Spanje gob. Na zich in d. Joodsche en
Grieksche wijsbegeerte, alsmede d. heelkunde
a. d. bloeiende Moorsche hoogeschool zijner
geboortestad to hebben geoefend, moest hij
wegens geloofsvervolging d. wijk nemen n.
Fez, vanwaar hij eon reis n. Jeruzalem deed,
na welke hij zich bij Cairo vestigde. In't eerst
was hij daar koopman in edelgesteenten, doch
zijn geneeskundige bekwaamheden bezorgden
hem d. benoeming tot lijfarts v. d. sultan
v. Egypte, terwijl d. room zijner wijsbegeerte
en welsprekendheid zich door d. Oostersche
en Westersche wereld verspreidde, zoodat
v. alle kanten Arabieren, Joden en Christenen
toevloeiden om hem to ontmoeten en to raadplegen. Hij oven. 13 Dec. 1204 on werd in
't Heilige land begraven. Zijn geschriften,
reeds bij zijn leven verspreid en vertaald, deden
hem een onmiskenbaren invloed verwerven op
d. geheele latere ontwikkeling v. 't JudaeIsme.
d. Voornaamste zijn: „More Nebochim" (gids
der verdoolden). een wijsgeerige apologie voor
en ontwikkeling V. 't Judae.sme, oorspronkelijk
in 't Arabisch geschreven en door Buxtort . in
't Latijn vertaald; „Schelosch Assara ikkarim"
(Dertien goloofspunten), een beknopt samenstel
der Joodsche godgeleerdheid, mode in onder
scheidene talon, ook verkort, .overgezet; „Jad
Chasaka" (d. sterke hand), waarin hij d.
geheele Talmudische leer en 't Joodsche recht
behandeld heeft en dat een der voorn. voortbrengselen v. Joodsche geleerdheid is. Bovendien gaf hij ook nog geschriften over d.
redeneerkunde, over d. afgoderij, over d.
Mischna, over Gods hestaan en eigenschappen
enz. alsmede over genees- en heelkundige
onderworpen. Sommige dier werken zijn
afzonderlijk. ook vertaald, in 't licht gegeven,
doch d. meeste in d. werken v. Buxtorf,
Carpzovius en andere beoefenaars der Rabbijnsche letterkunde verspreid. — Zijn eenige
zoon. Abraham, gob. in 1184, oven. in 1254,
was mede een geleerde arts en rabbi.
Main (ROBERT), gob. in 1808 to Portsea in
Engeland, studeerde to Cambridge in d. wisen sterrenkunde. werd in 1835 assistent bij
Airy a. d. sterrenwacht to Greenwich on in
1860 directeur v. d. Radcliffe-sterrenwacht to
Oxford en oven. 7 Mei 1878. H.ij leverde verslagen v. zijn waarnemingen in d. werken
v. d. Royal Astronomical Society. jaarlijksche
„Radcliffe-Observations", eon sterrenlijst en
een handbook der sphaerische astronomie
(1863).
Main (Lat. ]lioenus), d. belangrijkste rechter
zijrivier v. d. Rijn. ontataat uit d. Roode en
d. Witte Main. d. Eerste ontspringt t. Z. v.
Baireuth in 't N. v. d. Frankische Jura on
vereenigt zich beneden Culmbach met d. Witte
Main, die a. d. oostzijde v. d. Ossenkop in
't Fichtelgebergte haar oorsprong heeft. d.
Vereenigde Main stroomt eerst tot Lichtenfels
n. 't W.-N.-W., dan n. 't Z.-Z.-W. en na 6.
opneming der Regnitz in d. nabijheid v.Bamberg weer n. 't W.-N.-W. No volgen d.groote
kronkelingen, d. Maindriehoek tot GemUnden
en d. Mainvierhoek, die d. Spessart insluit,
tot A schaffenburg. Zich hier n. 't N.-W. buigend,
treedt d. Main bij Hanau in d. noordoostelijke
bocht v. d. Bovenrijnsche laagvlakte, waar
14 tot zijn mond bij Mainz een W.-Z.-W.lijke richting heeft. Met 't grootste deel v.
zijn 495 KM. langen loop behoort d. rivier
tot Beieren; beneden Seligenstadt vormt zij
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meestal d. grens tuss. Pruisen en 't groothertogdom Hessen. Van d. mond der Regnitz
af, over 330 KM., is d. Main bevaarbaar, maar
d. onvoldoende en ongelijke hoeveelheid water
en d. vele kronkelingen bemoeilijken d. scheepvaart zeer. 't Ludwigkanaal (zie dat art.)
vormt eon verbinding tuss. 't Rijn- on Donaugebied. Van d. mond stroomopwaarts tot Frankfort is d. Main v. 1883—'86 gekanaliseerd on
daardoor is zij over dit gedeette voor groote
Rijnschepen bevaarbaar. Op eon gedeelte der
Main is sedert 1886 d. kettingscheepvaart in
working. d. Main neemt links d. Regnitz on
d. Tauber, rechts d. Rodach, d. Itz, d. Frankische Saale, d. Kinzig en d. Nidda op.
Maindal snijdt ongeveer 100 M. diep in d.
Frankische terrassen in, is daardoor good
beschut on munt uit door eon zacht klimaat.
d. Ooft- en wijnbouw zijn hier zeer aanzienlijk; d. streken om Bamberg en Wilrzburg
behooren tot d. meest gezegende gouwen v.
Duitschland. Geschiedkundig on strategisch
is d. Main in zooverre v. belang geweest, dat
zij v. d. Rijn uit een belangrijke handels- en
legerweg in 't hart v. Duitschland (n. Saksen
on Thuringen) vormt, die in 't W. door d.
vesting Mainz gedekt wordt.
Maina (beter Mani), een Grieksch berglan.dschap, beslaat 't zuidelijke deel v. 't middelste schiereiland v. Morea, dat in Kaap
Matapan eindigt, tuss. d. golven v. Koron en
Marathonisi ligt en door uitloopers v.
Taygetusgebergte ingenomen wordt. d. Bewoners, Mainoten geheeten, stammen volgenk
sommigen v. d. oude Spartanen af, zijn echter
volgens anderen v. Slavischen stam; zij kenmerken zich door groote vrtjheidsliefde en
gastvrijheid, doch zijn tevens roofzuchtig v.
aard. Daar bij hen d. bloedwraak heerschte,
geleken hun huizen op kleine vestingen.
Onder hun hoofden handhaafden zij tegen d.
Turken hun vrijheid, maar zij werden, toen zij
zich met geweld tegen d. nieuwe inrichtingen
v. 't bevrijde Griekenland verzetten, in 1834
door Beiersche troepen onderworpen en verloren 't grootste deel v. hun rechten. Tegenwoordig vormt Maina twee tot Laconie behoorende eparchion, met 46 355 inw.
Maine (LOUIS AUGUSTE DE BOURBON, hertog
v.), een natuurlijke zoon v. Lodewijk XIV en
Madame de Montespan, gob. 31 Mrt 1670 to
Versailles, werd reeds in 1673 wettig verklaard,
kreeg in 1681 't vorstendom Dombes en later d.
titel hertog v. Maine en huwde in 1692 met,
Anne de Bourbon-CondO (gob. 8 Nov. 1676,
overl. 23 Jan. 1753), kleindochter v. d. grooten
Conde. In 1694 werd hij grootmeester der
artillerie en in 1714 geldig verklaard om op
to volgen. Nadat d. regent hertog Philippe v.
Orleans doze en nog verder gaando bepalingen,
als niet wettig, had verworpen, nam Maine
deel a. een samenzwering tegen hem; hij werd
in 1718 verraden en een jaar lang gevangen
gehouden. Hij stierf 14 Mei 1736. Met zijn
zonen (overl. 1755 on 1775) stierf 't huis
Maine uit.
Maine (Sir HENRY JAMES SUMMER), een Engelsch jurist, gob. in 1822 to London, werd in
1847 professor in 't burgerlijk recht to Cambridge, hield sedert 1854 voorlezingen in d.
Middle Temple in London, ging in 1862 als
lid v. 't ministerie v. d. vice-koning v. Indie ,
n.Calcutowsv1870—'prfeoind.
rechten to Oxford en sedert 1871 langen bid
lid v. d. Indischen Staatsraad. Hij oven. 4 Febr.
1888 to Cannes. Hij schreef o. a. „Cambridge
essays" (1856), „Ancient Law. its connection
with the early history of society and its
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relation to modern ideas" (1861, 4e dr., 1870),
„Village communities in the East and West"
(1871, 3e dr. 1876), „The effects of observation
of India on modern European trought" (1876),
„Early law and custom" (1883) en „Popular
government" (1885).
Maine, een rivier in 't W. v. Frankrijk,
ontstaat nabij Angers uit d. vereeniging v. d.
Mayenne en d. Sarthe, v. welke d. laatste
kort to voren d. Loir heeft opgenomen, on
mondt, na een 10 KM. langen, bevaarbaren
loop, rechts in d. Loire uit. Naar deze rivier was
't oude Fransche landschap Maine genoemd,
dat ongeveer d. tegenwoordige departementen
Sarthe en Mayenne besloeg en oorspronkelijk
naar d. oude Cenomanen Cenomania heette.
'Van d. Romeinsche heerschappij kwam ze
onder Frankische. Sedert 955 stond Maine als
deel v. 't hertogdom Francie onder erfelijke
graven en 't kwam v. 1063 of met afwisseling
onder d. heerschappij der hertogen v. Normandi6, v. d. Engelschen en v. 't huis Anjou.
Na 't uitsterven v. 't laatste in 1481 kwam
Maine ten laatste a. d. kroon v. Frankrijk
terug, die 't reeds v. 1204—'46 in bezit had
gehad.
Maine (afgekort Me), d. noordoostelijkste
der Vereenigde Staten v. Amerika, heeft op
1556 vk. mijlen 648 940 inw. en grenst in 't Z.
a. d. Atlant. Oceaan, in 't 0. a. Nieuw-Brunswijk, in 't N. on N.-W. a. Canada en in 't
Z.-W. a. New-Hampshire. d. Kust gaat v. vele
kleine eilanden vergezeld en heeft talrijke
fjorden. 't Binnenland wordt door een a.
meren rijk plateau ingenomen, waarop zich
een bergketen, die v. d. White Mountains in
New-Hampshire n. 't N.-0. loopt, tot 1767 M.
verheft (Mount Katandin). Een menigte rivieren, waarvan d. s. Croix (grensrivier tegen
Nieuw•Brunswijk), d. Penobscot, d. Kennebek
en d. Androscoggin d. belangrijkste zijn, dienen tot d. afvoer v. hout uit d. groote wouden v. 't binnenland, maar d. stroomversnellingen bij d. afhelling v. 't hoogland beperken
d. bevaarbaarheid tot d.kuststreek.'t Klimaat
is in d. langen winter ruw, in d. korten zomer
beet en d. regenval aanzienlijk. Onder d. bevolking waren in 1880 1451 kleurlingen on 625
Indianen. Landbouw, houtvelling, zeevaart,
handel en vischvangst zijn d. hoofdbezigheden
der bevolking. Haver, mail, gerst, tarwe,
aardappelen en ooft worden in menigte verbouwd; 't sap v. een ahornsoort levert suiker.
d. Teelt v. schapen en runderen is v. groot
belang. Bouwhout, bouwsteen, boter, appelen
en ahornsuiker worden in menigte uitgevoerd. d. Rijke waterkracht v. 't land bevordert d. spinnerij en weverij v. wol on katoen
en d. houtzagerij; bovendien is d. suikerziederij on d. fabricage v. schoenwaren v. belang.
d. Voortreffeltjke havens bevorderen d. scheepvaart en - d.' visscherij, maar ze zijn vijf maanden in 't jaar door ijs versperd. d. Eens zoo
belangrijke scheepsbouw is achteruitgegaan.
d. Staat heeft 1827 KM. spoorwegen. Maine
heeft goede volksscholen, een universiteit on
twee colleges. d. Hoofdstad is Augusta.
Maine werd 't eerst in 1607 gekoloniseerd
en in 1820 een zelfstandige staat der Unie.
De 29 Oct. 1819 aangenomen constitutie trad
in 1820 in werking, nadat Maine v. Massachusetts gescheiden was. en werd in 1848 en
1850 veranderd. d. Liquor-Law (Brandewijnwet) verbiedt d. openbaren verkoop v. geestrijke dranken. d. Landssenaat telt 31, 't Huis
v. Afgevaardigden 151 leden. In 't Congres
der Vereen. Staten is Maine door twee senatoren en vijf afgevaardigden vertegenwoordigd.
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Maine-et-Loire, een depart. in 't W. v.
Frankrijk, ter grootte v. 129 112 vk. mijlen met
527 680 inw., bestaat uit 't grootste deel v. d.
voormalige prov. Anjou on wordt door d.
Loire, waarin rechts d. Maine uitmondt, in een
noordelijke en zuidelijke helft gescheiden. 't
Land is een golvende vlakte, rijk besproeid
en vruchtbaar a. tarwe, wijn, ooft, groente en
vlas. d. Bodem bevat steenkool en leisteen.
Paarden en hoornvee worden geteeld; d. industrio levert hoofdzakelijk linnen, wollen en
katoenen ge woven goederen. Maine-et-Loire
is in d. arrondissementen Angers, Bauge,
Cholet, Saumur en SegrO ingedeeld en heeft
tot hoofdstad Angers.
Maine de Biran (MARIE FRANcOIS PIERRE
GONTHIER), geb. in 1766 to Grateloup bij Bergerac, was een oorspronkelijk wijsgeerig schrijver en autodidact, die tot verpoozing v. zijn
openbare staatsbezigheden — hij was o. a.
prefect v. een der Fransche departementen —
zich met wijsgeerige onderwerpen bezighield.
In 't eerst was hij 't sensualisme der wijsbegeerte v. d. 18e eeuw toegedaan. Later,
toen hij dieper in d. beschouwing v. d. mensch
doordrong, kwam hij tot andere inzichten
over d. inwendige ervaring on d. kracht v. d.
wil en eindelijk op 't eind zijns levens nam
zijn bespiegeling een godsdienstige richting.
Zijn geschriften waren bij zijn leven weinig
bekend. Hij zelf gaf een „Mamoire sur l'influonce de l'habitude" en een „Sur in dOcomposition de la pensee" met een „Examen des
lecons de M. la RomiquiOre" en een artikel
over Leibnitz in d. „Biographic) universelle"
uit. Na zijn dood, in 1824, werden door Victor
Cousin, in 1834, zijn „Nouvelles considerations
sur les rapports du physique et du moral de
Phomme" met een belangrijke voorrede uitgegeven. In 't midden der 19e eeuw hebben
's mans nagelaten werken in Ernest Naville
een bekwaam uitgever gevonden, die zijn
„Oeuvres inadites" (Parijs 1858) met een zeer
lezenswaardige „Introduction generale" heeft
verrijkt, waardoor hij Maine de Biran doet
kennen als een oorspronkelijk denker, wiens
geschriften v. scherpzinnigheid on juiste opmerkingen overvloeien, en als een v. d. voortreffelijke mannen, die d. overwinning op 't
sensualisme der Fransche wijsbegeerte in
't begin der 19e eeuw, onder Royer Collard,
Victor Cousin on Jouffroy, hebben voorbereid.
Mainland, 't voorn. eiland v. d. t. N.
v. Schotland gelegen Shetlandseilanden, heeft
zeer verbrokkelde, rotsige kusten, is in 't
bergachtige binnenland, dat tot 450 M. stijgt,
voornamelijk met heidekruid bedekt, telt 20825
inw. on heeft ook weiden en vruchtbare dalen,
waar men rundvee, schapen en kleine paarden, Shetland-poneys geheeten, teelt. Belangrijk is d. visscherij, d. vangst v. zeevogels en
't inzamelen v. hun veeren en eieren. d. Industrie levert wollen kousen, d. bergbouw
leisteen. d. Hoofdst. is Lerwick. — Ook 't belangrijkste der Orkney-eilanden, gewoonlijk
Pomona geheeten, draagt d. naam Mainland.
Mainteneeren, v. 't Fr. maintenir, beteek.
handhaven, in stand houden. Je maintiendrai
is d. spreuk op 't Nederl. wapen on bet.: ik
zal handhaven. Een juffer mainteneeren wil
zeggen: een bijzit houden; een maintene of
gemainteneerde is een gekamerde bijzit.
Maintenon (FRANcOISE D'AUBIGNE, markiezin DE), eerst d. minnares en later (4 geheim huwelijk) d. gemalin v. Lodewijk XIV,
was d. telg v. een adellijk Provencaalsch geslacht en werd 27 Nov. 1635 to Niort in d. gevangenis geb. Na een veelbewogen jeugd kwam
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zij op 16-jarigen leeftijd in zeer behoeftige
omstandigheden to Parijs, waar ztj d. dichter
Scarron leerde kennen, die haar zijn hand of
ale zij liever wilde, 't noodige voor 't aannemen v. d. sluier aanbood. Ztj koos 't eerste,
doch geraakte na d. dood v. haar echtgenoot
opnieuw in drukkenden toestand, waaruit zij
gored werd door d. markiezin de Montespan,
die haar later d. betrekking bezorgde v. opvoedster der kinderen, walks zij bij Lodewijk
XIV had. Dit gaf er aanleiding toe, dat zij d.
koning persoonlijk ontmoette. Na haar weldoenster uit diens gunst to hebben verdrongen, nam zij zelf haar plaats bij d. koning
in, dien zij wist to bewegen om een geheim
huwelijk met haar aan to gaan en dien zij
in zijn ouderdom geheel beheerschte. Met
grond houdt men 't ervoor, dat zij d. eigenlijke aanlegster was v. d. herroeping v. 't
edict v. Nantes on d. vervolging der Protestanten, hoewel zij zelf in d. Hervormden godsdienst gab. on als kind opgevoed was. In haar
ouderdom strong vroom geworden, begaf zij
zich na d. dood des konings in 't klooster v.
s. Cyr, waar zij 15 Apr. 1719 overl. Haar
„Mernoires" (Amst. 1755, 6 dln) zijn 't work v.
Beaumelle, die ook haar voor d. geschiedenis
niet onbolangrijke „Lettres" heeft uitgegeven
(Amst. 1736, 9 dln, meermalen herdr., 't best
Parijs 1815, 3 dln). Daze zijn gevolgd geworden
door „Lettres inedites" v. haar on v. d. prinses
Ursini (Parijs 1814, 4 dln, herdr. aldaar 1826).
Haar „Histoire" is beschreven door Mevr. de
Genlis (Parijs 1806, 2 dln).
Mainz, d. hoofdstad der Hessische prov.
Rijn-Hessen en tevens een rijksvesting v. d.
eersten rang, met 72 940 inw. Zij ligt tegenover d. mond v. d. Main a. d. linker Rijnoever, vanwaar, behalve een spoorwegbrug,
een nieuwe steenen brug naar 't tegenover
gelegen Castel voert. Een deel v. d. stad
draagt nog een ouderwetsch karakter (nauwe
straten en hooge huizen); 't oudste en onregelmatigste deel, 't zoogen. Kastrich, is echter
in 1857 door een vreeselijke buskruitontploffing
grootendeels verwoest en op moderne wijs
weer opgebouwd. Sedert 1874 zijn d. vestingwerken in 't N. verschoven en op d. zoo gewonnen ruimte ontstaat een nieuw, schooner
stadsdeel, d. zoogen. Neustadt. Van d. straten
noemen we d. op geringen afstand v. d. rivier
loopende Rijnstraat; als d. schoonste pleinen
't Schillerplein en 't Gutenbergplein, beide
met een gedenkteeken v. d. beroemden man,
aan wien ze hun naam danken; verder 't door
groote openbare gebouwen omgeven slotplein;
v. d. kerken d. 82 M. hoogen Dom met zes
torens, die, v. 978-1009 voor d. eerste maal
gebouwd, in zijn tegenwoordige gedaante
uit d. 13e en 14e eeuw dagteekent en v. binnen
een groot aantal kunstschatten en gedenkteekenen heeft, verder d. Ignatiuskerk, d.
s. Stephanuskerk on d. Peterskerk. d. Belangrijkste openbare gebouwen zijn: 't tuighuis,
't Huis der Duitsche Orde (tegenwoordig groothertogelijk slot) en 't voormalig keurvorstelijk
Slot, dat tot 1886 deals tot magazijn v. d. vrijhaven diende en d. rijke stedelijke verzamelingen bergt, nl. d. stadsbibliotheek (150 000
boekdeelen), 't muntkabinet, d. schilderijengalerij, 't grootsche museum v. oudheden, d.
verzameling v. gipsafgietsels en 't natuurhistorisch museum. d. Overblijfselen v. d.
Romeinsche waterleiding en d. Eigelstein op
d. Citadel, die voor 't grafgedenkteeken v.
Drusus gehouden wordt, zijn d. merkwaardigste Romeinsche oudheden der stad. d. Vestingw erken, die sedert 1871 aanzienlijk ver-
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sterkt zijn, liggen deals op d. rechter Rijnoever bij d. spoorwegbrug, op d. „Mainspitze",
a. d. Mainmond en bij 't stadje Castel, deals
op d. linkeroever, deals op 't Rijneiland Petersau. Mainz is d. zetel v. een bisschop, heeft
een gymnasium, een priesterseminarie, een
kunstindustrieschool, een woes- on een invalidenhuis, een verbeteringgesticht enz.; ook
is 't d. zetel v. verschill. genootschappen.
Tal v. spoorwegen komen in daze stad v. alle
kanten to zamen. Als d. belangrijkste artikelen v. handel noemen we wijn, hout, ijzer,
graan, steenkolen enz. d. Industrie levert
meubels, leer- en schoenwaren, chemicalien,
machines. hoeden, zeep, behangsel, parketvloeren, muziekinstrumenten enz.
Mainz heeft zich uit eon in 't jaar 13 v.
Chr. door Drusus gestichte vesting (Castellum
Moguntiacum) ontwikkeld. Germanen vestigden
zich bier allengs omheen on zoo ontstond d.
stad Moguntia. Doze werd in 406 door d.
Vandalen, in 451 door d. Hunnen verwoest,
door d. Frankenkoning Dagobert (622-638)
herbouwd en nam onder d. Karolingers, die
hier eon paleis hadden, zeer in bloei toe. d.
Stad stond in 't begin onder d. heerschappij
v. d. aartsbisschop, verwierf zich in't midden
der 13e eeuw vrijheden en was eon v. d.
voorn. steden v. d. bier in 1254 gestichten
Rijnschen Stedenbond. Omstr. 1440 werd to
Mainz door Gutenberg d. boekdrukkunst
uitgevonden; in 1462 werd d. stad bij 't aartsbisdom ingelijfd, wat keizer Maximiliaan iii
1482 bekrachtigde; in 1631 word zij door
d. Zweden, in 1688 door d. Franschen veroverd on in 1689 door 't Duitsche Rijksleger
bevrijd. Van 21 Oct. 1792 tot 23 Juli 1793,
daarna v. 29 Dec. 1797 of was Mainz weer in
handen der Franschen en v.1801—'14 d. hoofdstad v. 't Fransche depart. v. d. Donnesberg,
waarop 't bij 't groothertogdom Hessen werd
ingelijfd. Tot bondsvesting gernaakt, kreeg
Mainz een Pruisisch-Oostenrijksche bezetting.
Na d. oorlog v. 1866 kreeg Pruisen 't recht
v. bezetting on na d. stichting v. 't Duitsche
Rijk werd Mainz een sterke rijksvesting.
Mainz, 't voormaiige Duitsche aartsbisdom en keurvorstendom v. dozen naam, moat
volgens d. overlevering reeds omstr. 82 door
Crescens, een leerling v. d. apostel Paulus,
gesticht zijn. Met toestemming v. d. paus
kreeg Bonifacius, d. Apostel der Duitschers,
in 747 d. aartsbisschoppelijken zetel v. Mainz,
dien hij in 753 a. zijn leerling Lullus afstond.
Van zijn opvolgers noemen we d. geleerden
Hrabanus Maurus (847-856); d. door d. sage
v. d. Muizentoren beruchten Hanno II (968 t.
970); Willigis (975-1011), die 't voorrecht kreeg
d. Duitschen koning to kronen. Gerhard II
(1289-1305), wien opnieuw d. titel kanselier v. Duitschland en d. eerste rang in 't
Rijk voor zich en zijn opvolgers verzekerd
werd; Dietrich Il, die d. door paus Sixtus IV
gestichte universiteit v. Mainz in 1477 opende ;
Albrecht II v. Brandenburg (1514—'45), die in
1530 eenige kerken in Mainz a. d. Evangelischen moest afstaan. In d. dertigjarigen
oorlog straften Ernst v. Mansfeld en Christiaan
v. Brunswijk 't aartsbisdom Mainz met verwoesting; v. 1631—'36 was 't door Zweden,
v. 1643—'48 door d. Franschen bezet. Ten tijde
v. Hendrik v. Virneburg (1328—'53) omvatte
't 14 bisdommen (Constanz, Eichstadt, Spiers,
Straatsburg, Worms. Wurzburg, Augsburg,
Chur, Halberstadt, Hildesheim, Olmiltz, Paderborn, Praag, Verden). In 1343 werden Praag
en Olmatz ervan gescheiden, bij d. vrede v.
Westphalen gingen Verden en Halberstadt
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door secularisatie verloren ; in 1667 werd Erfurt erbij gevoegd. Ten tijde v. d. vrede v.
Lilneville (1801) had 't aartsbisdom een eigen
grondgebied v. 1501/4 vk. mijlen, met 320 000
inw., dat om Mainz en Erfurt heenlag. d. Aartsbissschop was keurvorst en aartskanselier v.
't Duitsche Rtjk en primaat v. Duitschland.
Ten gevolge v. 't besluit der Rijksdeputatie
op 25 Febr. 1803 werd 't aartsbisdom geseculariseerd, nadat d. laatste keurvorst, Friedrich
Karl Joseph von Erthal, reeds 25 Juli 1802
in Aschaffenburg overl. was. 't Gebied werd
onder Frankrijk, Pruisen, Hessen-Darmstadt,
Hessen-Kassel en Nassau verdeeld. 't Aartsbisdom was reeds in 1801 in een bisdom veranderd, dat sedert 1829 onder 't aartsbisdom
Freiburg staat. Zie verder Wolf, „Die reichsunmittelbaren Teile des ehemaligen rOmischdeutschen Kaiserreichs etc." (1873), en Hennes,
„Die Erzbisschofe von Mainz" (3e dr. 1880).
Maio, 't oostelijkste v. d. zuidgroep der
Kaapverdische eilanden a. d. westkust v.
Afrika, onder Portugeesche heerschappij, heeft
op circa 40 mijlen 1130 inw. en bezit talrijke
natuurlijke en kunstmatige zoutkoeten. d. Vroeger zoo belangrtjke zoutuitvoer v. d. hoofdplaats Porto Inglez is zeer achteruitgegaan.
Maipo of Maypu, een uitgedoofde vulkaan in d. Andes v. Chili, verheft zich t. Z.-0.
v. d. hoofdstad Santiago a. d. grens v. Argontinie tot 5384 of 5947 M. Hierop ontspringt d.
rivier Maipo, die in haar middenloop tot kunstmatige besproeiing v. d. hoogvlakte v. Santiago
dient en na een loop v. 210 KM., waarvan
slechts 9 bevaarbaar zijn, in d. Grooten Oceaan
uitmondt.
Moir (FRANs), een Oostenrijksch componist,
15 Mrt 1821 to Waikendorf gab., vertrok in
1838 naar 't conservatoire to Weenen en yestigde zich hier, na volbrachte studi6n, als
directeur v. een muziekschool; ook richtte
hij er d. „Schubertvereeniging" op, waar van hij
zelf d. leiding op zich nam. Van zijn composities
zijn vooral d. mannenkoren „Wie die Wilde
Rose im Walde" en „Suomissang" bekend.
Maira (d.), een rechterzijrivier v. d. Po in 't
Boven-Italiaansche landschap Piemont, ontspringt in d. Cottische Alpen a. d. Mont Chambeyron (t. Z.-W. v. d. Monte Viso), stroomt
door d. Alpen naar 't 0., in d. vlakte naar 't
N. on mondt na een loop v. 67 KM. t. Z. v. Turijn
uit. — Maira (Hera) hest ook een rechterzijrivier v. d. Adda, een bijvloed v. d. Po; zij
ontspringt in 't Zwitsersche kanton Grauwbunderland a. d. zuidwestvoet v. d. Malojapas
en doorstroomt in westeltjke richting 't Val
Bregaglia (Bergen) tot Chiavenna, vanwaar
zij naar 't Z. gaat, 't meer v. Mazzola vormt
on daarop in d. Adda en met haar in 't Comomeer uitmondt.
Maire (JACOB LE), reeds onder 't art. Lemaire
vermeld, was gab. in 1585 als d. zoon v. een
Amsterdamsch koopman. d. Schepen, waarmee
hij in 1615 d. naar hem genoemde zeestraat
ontdekte en waarop Willem Cornelisz. Schouten zijn eerste stuurman was, heetten „De
Eendragt" on „Hoorn". Van die reis is in 1622,
dus na zjjn dood, een beschrijving uitgegeven,
getiteld „Spieghel der Australia-navigatie
door d. wtjd vermaerden en cloeckmoedigen
zeeheldt Jacob le Maire, president ende overste
over d. Eendragt on Hoorn, uitghevaren den
15den Juni 1615", een boek, dat later (naar men
wil door Barlaeus) in 't Latijn vertaald werd.
Maire (v. 't Lat. major, d, grootere) is in
Frankrijk 't hoofd v. een gemeentebestuur, d.
burgemeester. Mairie duidt d. waardigheid of
't ambt v. zulk een regeeringspersoon aan;

261

MAI.

ook gemeentehuis. Ook onder d. Fransche
overheersching heette in ons land 't hoofd
eener gemeente Maire.
Mais (Zea Mays L.). Daze welbekende plant,
ook onder d. benamingen Turksche tarwe of
weit on Turksch of Incliaansch koren bekend,
wordt bij ons meer tot sieraad in d. tuinen
aangekweekt dan wel om haar veelzijdig nut,
gelijk dit in andere, meer zuidelijke landen
't geval is. Zij is een der fraaiste on grootste
gewassen uit d. natuurl. fam. der Grassen of
Gramineae en behoort in daze groote familie
tot d. 2e tribus, die der Phalarideaeof Kanariegrassen, terwijl zij in 't stelsel v. Linnaeus
tot d. 3e orde der 21e klasse (Monoecia Triandria)
gebracht wordt.
't Is een eenjarige plant met een 11/4 it 3 M.
hoogen stengel (halm of cu/mus), die met een
wit, saprijk merg gevuld is, een kenmerk,
waardoor zich d. mais v. d. meeste andere
Gramineae onderscheidt, daar daze in d. regel
een hollen stam bezitten. d. Bladeren zijn
breed en vlak en hebben een klein gefranjed
bindsel (ligula); d. bloemen zijn eenhuizig:
d. mannel/ke zijn ongesteeld en ver vat in
tweebloennge bloempakjes (locustae s. spiculae),
die pluimvormend a. 't uiteinde v. d. halm
geplaatst zijn; d. kafblaadjes (glurnae), twee
in getal, zijn kruidachtig, bijna even groot,
een weinig langer dan d. bloempjes on ongenaald, 't benedenste is veal-, 't bovenste vijfnervig; d. twee klepjes (paleae) zijn vliezig
on a. d. top uitgerand, 't onderste is drienervig,
't bovenste dubbelgekield; d. meeldraden,
doorgaans ten getale v. 3 on soms v. 2 voorhanden, zijn tuss. d. vleezige on afgeknotte
schubjes (lodiculae s. squamulae) geplaatst; — d.
vrouwelijke bloempakjes zijn in okselstandige, dichte bloemkolven vereenigd, die door
scheedevormende schutbladen omhuld worden.
d. Bloempakjes zijn in rijen op een vleezige
middelspil vastgehecht on bevatten doorgaans
twee ongesteelde bloempjes, waarvan 't bonedenste onvolkomen ontwikkeld is ; d. kafblaadjes zijn vliezig, ongenerfd, verbreed on
korter dan 't vruchtbare bloempje, 't onderste
is uitgerand en gewimperd, 't bovenste in 't
midden v. een korto spits voorzien ; 't onderste
klepje der vruchtbare bloem is kort on gelijkt
op 't bovenste kaf blaadje, 't bovenste daarentegen is grooter en omvat 't vruchtbeginsel;
beide klepjes zijn vliezig en ongenerfd; 't
vruchtbeginsel is eivormig en onbehaard, 't
stijltje haarvormig on zeer lang, d. stempel
samengedrukt on Wu gewimperd ; 't benedenste
klepje der onvruchtbare bloem is stomp on
a. d. top ingedeukt, 't bovenste is a. d. top
uitgerand on met zijn rand naar binnen gebogen. d. Vrucht is een rolronde, groote, dicht
omhulde aar ; d. vruchtjes zijn in rijen geplaatst,
die a. paren dichtbij elk. staan; zij zijn dicht
opeengehoopt, bijna rond-niervormig of langwerpig hook*, glad, helder v. kleur (geel,
wit, rood, paars, bont, enz.) en a. hun voet
door d. overbltjvende kafblaadjes on klepjes
los omgeven; d. kiem is besloten binnen een
diep gesleufde zaadlob.
Wat voor ons on d. bewoners v. andere
gematigde luchtstreken d. rogge en d. tarwe
zijn, nl. d. meest algemeen gebruikte graansoorten, is d. mais voor d. inw. v. menig
zuideltjk land. d. Mais is een veal opbrengend
gewas, dat inzonderheid belangrijk is voor
d. bewoners v. haar vaderland, tropisch
Amerika, waar zij menigvuldig gekweekt
wordt on vanwaar haar teelt n. Europa en
andere werelddeelen is overgebracht.
d.
ontdekking v. Amerika a. d. Europeanen
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bekend geworden, is d. mais, niet meer tot
d. grenzen v. haar oorspronkelijk vaderland
bepaald, ook voor d. bewoners v. andere
landstreken, met name, wat ons wereiddeel
betreft, voor d. Italianen en d. bewoners
v. andere Zuid-Europeesche gewesten, een rijke
bron v. welvaart en zegen gworden. 't Nut
toch en 't gebruik v. d. mais is velerlei: d.
bladeren en d. a. suiker rijke halmen leveren
een voortreffelijk veevoeder op; d. uitgedorschte bloemspillen worden als brandstof
gebruikt; d. taaie en fijne schutbladen, die d.
vrouwelijke bloemen en d. vruchten omgeven,
dienen tot 't vullen v. matrassen. Doch bovenal
zijn 't d. vruchtjes der mais of maiskorrels,
die om hun voedende eigenschappen v. belang
zijn. In onrijpen toestand reeds worden zij
als spijs gebruikt; zij worden nl. bruin
geroosterd en met boter en zout gegeten; ook
kunnen d. groene korrels gedroogd en dan
't geheele jaar door bewaard worden (om b. v.
met snijboonen of andere groenten gekookt
en gegeten te worden); ook nuttigt men' d.
nog niet geheel rijpe - Yruchtaren met haar
omhulsels, na die gekookt of •estoofd te
hebben. Van d. rijpe maiskorrels maakt men
een meel, dat, 'tzij tot brood of koeken gebakken, 'tzij tot een vast deeg gekneed (d. Polenta
der Italianen) of tot een Brij bereid, een uitstekend voedsel oplevert. Ook stookt men nit
d. vruchtjes der mais geestrijke dranken;
verder worden zij gebrand en als eon surrogaat v. koffie gebruikt en wordt daaruit een
olie verkregen. Behalve voor d. mensch dienen
d. maiskorrels tot voedsel voor vee en
gevogelte, tot welk laatste doeleinde d. zeer
kleine, als Zea Mays minina of Mais a poulet
bekende verscheidenheid bijzonder geschikt is.
Er bestaan v. d. mais een overgroot aantal
verscheidenheden, wat trouwens niet to verwonderen is, als men in 't oog houdt, dat dit
gewas op zoo verschill. plaatsen en onder zoo
verschill. omstandigheden wordt gekweekt.
Wij durven niet beslissen of al deze vormen
v. mais tot slechts een plantensoort, d. Zea
Mays, behooren, dan wel of men gerechtigd
is, drie of meer soorten v. Zea a. te nemen en
als zoodavig te onderscheiden d. Zea Mays L.
uit Paraguay, Z. Caragua Molin. uit Chili en
Z. hirta Bonafous, uit California afkomstig.
Van d. varieteiten der mais vermelden we:
d. zoogen. Zea Americana ; deze is d. zwaarste
v. korrel, haar halm wordt 2 it 3, ja zelfs 4'/2
hoog; zij heeft veel warmte noodig en
wordt in onze luchtstreek doorgaans niet
rijp; — d. wit-korrelige mais of Zea alba, 't
ble" de Turquie der Franschen ; zij wordt zelden
hooger dan 2 1/2 M.; — Zea vulgaris ; deze verscheidenheid wordt minder hoog dan d. voorgaanden, maar is krachtiger en komt ook in
minder warme landon, zooals bijy. in ons
vaderland, doorgaans goad tot ri,jpheid.
Zie over d. mais: M. Bonafous, „Histoire
naturelle, agricole et economique du Mais"
(Par. 1836), J. R. v. Maanen, „'t Verbouwen
der Mais" (Amersf. 1848), en G. Richardson
Porter, „d. Landbouw tuss. d. keerkringen",
naar 't Engelsch door W. L. de Sturler (Groningen 1845).
d. Mais del aqua (Water-Mais) der Spanjaarden is een v. Zea Mays zeer verschill. plant;
't is nl. d. om haar reusachtige afmetingen beroernde Victoria regia Lindley, een ZuidAmerikaansche, tot d. natuurl. fam. der Plompenachtigen of Nymphaeaceae behoorende waterplant, die om haar eetbare zaden aldus
genoemd wordt.
Maison (NICOLAS JOSEPH, markgraaf), maar-
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schalk en pair v. Frankrijk, was d. zoon v.
een eenvoudig landbouwer en werd 19 Dec.
1770 te Epinay gab. In 1792 nam hij dienst en hij
was te Jemappes reeds kapitein, toen hij als
verdachte d. gelederen moest verlaten. Spoedig daarop kreeg hij echter zijn rang terug
en hij werd bij Fleurus voor dood op 't slagveld
gelaten. In 1795 on '96 streed hij bij 't Sambreen Maasleger en werd hij bij d. overtocht v. d.
brug v. Limburg zwaar gekwetst. Tot bataillonschef bevorderd, was hij nauwelijks genezen, toen hij zich bij Bernadotte vervoegde;
hij ging vervolgens n. Italic, waar hij zich
tot d. vrede v. Campo-Formio veelvuldig
onderscheidde. 10 Jan. 1799 werd htj tot adjudant-generaal V. d. minister v. oorlog Bernadotte benoemd, die hem een gewichtige zending naar 't leger a. d. Rijn toevertrouwde.
Daarna streed hij in Holland; hij werd aldaar
andermaal zeer zwaar gekwetst, maar kreeg
na d. vrede v. Amiens 't bevel over 't depart.
Tanaro. In 1805 vergezelde hij Bernadotte n.
Hannover; hij onderscheidde zich daarna bij
Austerlitz on overlaadde zich in 't volgend jaar
als brigade-teneraal bij Jena met roem; na
dien slag vervolgde hij Bliicher tot d. poorten v. Lilbeck on werd hij gouverneur v. die
stad. In 1807 werd MATSON tot chef v. d. staf
v. zijn legerkorps benoemd on hij ging na d.
vrede v. Tilsit onder d. bevelen v. d. maarschalk Victor n. Spanje. Te Espinosa de los
Monteros (10 Nov. 1808) toonde hij buitengewone dapperheid on korten tijd daarna moest
hij ten gevolge v. een zware wond, bij Madrid
bekomen, n. Frankrijk terugkeeren. In 1809
ging hij onder d. orders v. Bernadotte n. Antwerpen; hij voerde daarna 't bevel in Bergen-opZoom, in Rotterdam on eindeltjk in 't kamp
to Utrecht. In d. veldtocht v. 1812 in Rusland
werd hij na d. slag bij Polotsk tot divisiegeneraal en na d. overtocht v. d. Berezina
door Napoleon op 't slagveld tot baron verheven. Hij kreeg daarop 't bevel over 't korps
v. Oudinot (2e) en dekte daarmee d.terugtocht
n. d. Weichsel. In 1813 sloeg MAISON d. Pruisen bij Mockern ; hij nam Halle on maakte zich
meester v. Leipzig op d. dag v. d. slag bij
Liitzen. Bij Bautzen, Wachau en Leipzig
onderscheidde hij zich wader door zijn dap
perheid on hij werd in d. laatstgenoemden slag
andermaal zwaar gekwetst. Zijn roemrijke
diensten warden met 't groot-officierskruis v.
't Legioen v. ear on d. titel v. graaf beloond.
In Jan. 1814 kreeg hij 't bevel over d. noorder
armee, die Belgie moest dekken. Hij toonde
bier groote militaire talenten. Zijn leger, aanvankelijk slechts 6000, later 14 000 man stark,
werd door d. groote o vermacht op d. Schelde
teruggedrongen; hij vereenigde editor zijn
macht bij Brussel on sloeg d. Pruisischen
generaal Thielmann nog op d. dag v. d. overgave v. Par(js bij Kortrijk. Nadat hij d. troonsafstand v. Napoleon vernomen had, sloot hij
een wapenstilstand on onderwierp hij zich 13
Apr. 1814 a. Lodewijk XVIII. Daze benoemde
hem tot pair en in Mrt 1815 tot gouverneur v.
Parijs. Toen d. koning n. Belgie vluchtte,
werd hij door MAISON gevolgd, die na d. tweeds
restauratie tot commandant der le militaire
divisie benoemd werd. In 1816 word hij cornmandeur v. d. heilige Lodewijks-orde, in 1817
markgraaf. In 1828 kreeg hij 't bevel over (1.
expeditie, die tijdens d. opstand der Grieken
tegen d. Porte n. Morea gezonden werd. Hij
scheepte zich met 14 000 man to Toulouse in,
landde op genoemd schiereiland, dwong Ibrahim-Pacha zich in to schepen on nam voorts,
zonder veel tegenstand to ontmoeten, Navarino,
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Modon, Koron en Patras. Hij kreeg voorts v.
zijn regeering d. last terug to komen, tegelijk
met d. maarscialksstaf (Mei 1829). d. Vele
gunsten, waarmee hij overladen was, hadden
geen invloed op zijn onafhankelijkheid gehad;
als een trouw verdediger der grondwettige
rechten vond d. Juli-revolutie in hem een
warm aanhanger. Hij geleidde Karel X n.
Cherbourg on kreeg voor korten tijd d. porteleuille v. buitenlandsche zaken, ging echter
spoedig daarna als afgezant n. Weenen on
in 1833 in diezelfde betrekking n. s. Petersburg. Van 30 Apr. 1835 tot 19 Sept. 1836 was
hij minister v. oorlog, maar bij zijn aftreden
onttrok hij zich a. 't openbare leven en hij overl.
.onverwacht 13 Febr. 1840 to Parijs.
Maistre (MATHIAS LE), een Nederl. cornponist uit d. 16e eeuw, die eenige jaren kapelmeester was v. d. keurvorst v. Saksen en
o. a. verinaarde motetten, missen en andere
gezangen schreef.
Maitresse (Fransch), meesteres, vrouw
, des huizes; ook onderwijzeres v. kleine kinderen (matres); eindelijk minnares, bijzit.
Maitriseeren wil zeggen d, baas spelen, beheerschen.
Maittaire (MICHEL), in 1668 in Frankrtjk
uit Protestantsche ouders geb. en na d. ophefting v. 't Edict v. Nantes naar Engeland
geweken, was een letter- en oudheidkundige,
a. wien d. geleerde wereld een reeks goede
uitgaven v. Grieksche en Lattjnsche classieken
te danken heeft, welke v. 1711-1719 to Londen in 28 dln zijn uitgegeven. Ook schreef hij
d. bekende „Annales typographici, ab artis
inventae origine ad 1557, cum appendice ad
annum 1664" ('s-Gravenhage 1719—'25, 3 din).
Dit werk heeft Panzer in 1797 to Neurenberg
in een nieuwen vorm uitgegeven, zonder
daardoor echter 't oorspronkelijke overbodig
te maken, aangezien dit voor d. helft uit verhandelingen en aanmerkingen bestaat, waarvan hij geen gebruik heeft gemaakt. In 1789
verscheen v. Denys een bijvoegsel v. 't werk
V. MAITTAIRE, waarin meer dan 6000 in d. The
eeuw gedrukte boeken worden opgegeven.
Onder d. overige werken v. dozen geleerde
behooren ook nog zijn „Historia Stephanorum"
(1709), „Historia typographorum aliquot Pailsiensium" (1717), „Graecae linguae Dialecti"
(1706) en „Opera et fragmenta voter= poetarum Latinorum" (1713). MAITTAIRE was leeraar
a. d. Westminsterschool to Londen en overl.
aldaar 18 Sept. 1747.
Maja is in d. Grieksche en Romeinsche
mythologie d. oudste dochter v. Atlas en
Pleione, bij wie Zeus of Jupiter in 't hol
Cyllene in Arcadi8 Hermes of Mercurius verwekte. Zij werd ten laatste met haar overige
zusters onder d. sterren geplaatst, waar zij
d. gemeenschappelijken naam Pleiaden voeren. — Ook vereerden d. Romeinen een
Maja, die d. moeder der aarde, Cybele, was.
Tusculaners noemden hun oppersten god
Maj us, zoodat dus hier d. beide hoogste natuurwezens in rnannelijke en vrouwelijke gedaanten verschijnen. Volgens sommigen zou onze
maand Mei haar imam a. deze godheid ontleend hebben. In d. Indische mythologie is
Maja een vrouwelijke godheid, in wie zich
't Opperwezen als in een spiegelbeeld beschouwt en door deze beschouwing wordt d.
liefde in zijn ziol tot scheppingskracht. Ook
is aldaar Maja d. naam der moeder v. Boeddha
(zie dat art.).
Majano (BENEDETTO DA), SOH beroemd
beeldhouwer en bouwmeester te Florence,
geb. in 1444, rnuntte in zijn jeugd vooral uit
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in 't vervaardigen v. schoone mozaieken, uit
verschillend gekleurde houtsoorten samengesteld. Toen hid eons een work v. dien aard
a. d. koning v. Napels had afgeleverd, begat*
hij zich metterwoon naar die stad en voldeed hij
er a. meer dan den vorstelijke bestelling.Door
eenigen tegenspoed bij 't werk kreeg hij er
echter een tegenzin in en logde hij zich voortaan
op d. beeldhouwkunst toe, waarin hij mede
zeer gelukkig slaagde. In een der kapellen
v. s. Maria Novella te Florence bevindt zich
't door hem vervaardigde gedenkteeken v.
Filippo Strozzi. Men treft d. of beelding daarvan aan bij Ganelli „Monum. Sepolcr. della
Toscana". Voor Lorenzo de Medici vervaardigde hij een buste v. Giotto, nog to aanschouwen in d. dom v. Florence, rechts v. d.
ingang. Vervolgens begaf MAJANO zich andermaal naar Napels, waar hij, evenals to Faenza,
onderscheidene bas-reliefs en ook, naar een
teekening, 't portret v. koning Hendrik VIII.
v. Engeland vervaardigde. Te Florence teruggekeerd, beeldhouwde hij op last v. Pietro
Mellini d. beroernden marmeren predikstoel in
s. Croce, een werk v. zeldzame schoonheid.
Hij stelde daarin 't leven v. s. Franciscus in
vijf tafereelen voor; d. beelden zijn zeer uitvoerig en voortreffelijk bewerkt. Nog heden
ten dage is dit prachtige en rljke kunstwerk
zeer goad geconserveerd. Een beschrijving
met of beeldingen is ervan verschenen, onder
d. titel H. Pergamo scolpito in marmo da
B. da Majano" v. N. Mazzocchi (Florence
1823).
BENEDETTO hield zich ook met d. bouwkunst
bezig. Vasari beweert, dat, toen hij zich met
zijn beeldhouwkunst een aanzienlijk vermogen had verworven, dit yak door hem werd
opgegeven. Zooveel is zeker, dat hij op lateren
leeftijd weinig of niets meer daarin heeft geleverd. Daarentegen wordt hem 't ontwerp
v. 't paleis Strozzi toegeschreven. Als architect
leert men MAJANO v. een uitmuntende zijde
kennen in drie plafonds, met ornamenten
naar zijn teekeningen, in 't paleis der Signoria
to Florence. Hij bouwde verder a. d. kerk
delle Grazie buiten Arezzo een trap en een
portico. Dit laatste, nog in wezen, wordt door
Vasari bijzonder geroernd. Evenzoo bestaat
nog d. kapel, welke hij bij zijn landgoed
buiten Rato bouwde, alsmede d. heerlijke door
hem geboetseerde Madonna, in een v. d. nissen,
d. twee engelen in d. hoogte en eindelijk een
gestorven Christus op 't altaarblad, alle even
voortreffelijk uitgevoerd.
Toen MAJANO in 1498 overl., vond men v.
hem nog een aantal onvoltooide beeldhouwwerken en teekeningen, o. a. ook twee beelden
v. s. Sebastiaan en d. Madonna, die men thans
in d. Miseracordia ziet.
Majano (GUILIANO DI NARDO DA), eon
broader of oom v. bovengenoemde, was eveneens een beroemd beeldhouwer en bouwkunstenaar. Zijn vader was metselaar, to Majano woonachtig, die voor zijn vak n. Florence
was gekomen, waar hem GUILIANO werd geb.
Hij wilde dien zoon voor notaris opleiden,
maar deze toonde moor aanleg your d. beeldhouwkunst, teekende vlijtig en werkte alras,
met Ginoto en Minore, zoo gelukkig, dat hij,
na in d. abdij v. Fiesole en San Marco onderscheidene werken to hebben tot stand gebracht, n. Pisa werd geroepen om in d. dom
aldaar d. nog aanwezig zijnden stoel naast
't hoofdaltaar to komen vervaardigen. Vervolgens maakte hij d. kerk der sacristij v.
s. Maria dei Fiore. Blijkens een daaromtrent
gevonden contract moat dit omstr. 1465 zijn
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geweest. Later werd hij in d. plaats v. Brunelleschi tot bouwmeester v. genoemde kerk
benoemd, waaraan hij dan ook, wederom
blijkens een contract v. 1471, belangrijken
arbeid verrichtte. In 't laatst zijns levens
woonde hij to Napels en bouwde hij daar voor
d. koning 't fraaie paleis Poggio reale met
zijn fonteinen en waterleidingen, alles helaas
door d. ttjd vernield. Voorts bewerkte hij voor
koning Alfonsus in 't Castello nuovo eenige
bas-reliefs boven een deur in d. groote zaal
en d. marmeren poort v. 't slot met haar
Corinthische zuilen. Hij gaf daaraan d. vorm
v. een triomf boog en stelde op d. marmeren
bas-reliefs d. zegepralen des konings voor.
In verschill. werken wordt daze arbeid a.
andere kunstenaars toegeschreven, maar met
d. meeste waarschijnlijkheid wordt toch MAJANO als d. vervaardiger gehandhaafd.
Tot zijn meest bekende werken behooren
verder d. versiering der Porta Capuana v. wit
marmer met pilasters in d. samengestelde
orde. Zij is echter ontsierd door een later
aangebracht attiek. In Rome bouwde hij een
deal v. 't oudere paleis v. s. Pieter, dat echter
door latere opbouwingen v. 't Vaticaan en
d. s. Pieterskerk verloren ging. Bewonderenswaardig is 't paleis, dat hij tegelijk met d.
kerk v. s. Marcus voor paus Paulus III bouwde.
't Is een v. d. grootste paleizen v. Rome, in
eigenaardigen, ernstigen stijl opgetrokken.
Later werd hij door d. paus n. Loretto gezonden, waar hij d. grondslagen legde tot
't schip der kerk, waarvan d. koepel door
BENEDETTO MAJANO werd gebouwd. Nog een.maal n. Napels teruggekeerd om eenige onvoltooide werken ten einde to brengen, werd hij
to midden daarvan door d. dood overvallen.
d. Werken bleven onvoltooid en zijn thans
zelfs geheel verdwenen. 't Juiste jaar v. zijn
dood west men niet, maar valt in d. eerste
jaren na 1471, toes hij nog to Florence workzaam was. Men zie verder Vasari on d. aanteekeningen omtrent dezen kunstenaar v. d.
hand des geleerden Duitschen vertalers L.
von Schorn.
Majesteit (v. 't Lat. majestas, Fr. majeste),
grootheid, hoogheid, waardigheid; inzonderheld d. koninklij-ke waardigheid, weshalve
't gebruikt wordt als titel v. gekroonde hoofden
on hun gemalinnen. — Majesteitsschennis (Lat.
crimen laesae majestatis) is beleediging v. d.
souverein, misdaad v. gekwetste majesteit of
hoogverraad. — Majesteitsbrief is een vrijheidsbrief, door een vorst of een staat uitgereikt;
inzonderheid wordt hiermee bedoeld d. brief,
dien keizer Rudolf II in 1609 voor d. Protestauten v. Bohemen uitvaardigde en waarbij
dozen vrije uitoefening v. hun godsdienst on
't bouwon v. evangelische kerken on scholen
werd toegestaan.
IVIajlrovv . (APOLLON NIKOLAJEWITSCH), 00n
Russisch dichter, gab. 23 Mei 1821 to Moskou,
wijdde zich wel, nadat hij to s. Petersburg gestudeerd had, a. d. schilderkunst, maar verwierf zich roam door zijn voortreffelijke lyrische gedichten. Zijn „Neu() Gedichte" (1864)
gaf Katkow uit.
Majo (FRANCESCO DI), een Italiaansch cornponist, in 1745 to Napels gab. on aldaar in
1770 overl. Hij schreef een aantal opera's,
missen, psalmen enz.
Majolica, Zie Aardewerlc.
Majoor is d. rang onmiddellijk boven dien
v. kapitein en d. onderste der hoofdofficiersrangen. d. Naarn is afgeleid uit 't Latijn en
't Spaansch (major, d. grootere, d. meerdere)
en d. rang werd in d. 16e eeuw ingesteld (bij

MAT.

ons to lands onder prins Maurits). Zij, die hem
bekleedden (ook nog lang sergeant-majoor geheeten), hadden tevens 't bevel over een compagnie on vervulden bij een regiment dezelfde
functitn als d. wachtmeesters of sergeanten
bij d. compagnie6n. In 1553 werd hun echter
't bevel der compagnie ontnomen, opdat zij
zich geheel a. d. tactische opleiding, somtijds
ook a. 't administratieve beheer v. hun regiment zouden kunnen wijden. Lodewijk XIV
stelde eerst hun onbepaalde rangverhouding vast en bepaalde, dat zij d. rang v.kapitein zouden hebben, met 't bevel over alle na
hen benoemde kapiteins. In 1793 werd die
rang in Frankrijk afgeschaft (bij ons in 1795),
doch in 1815 kwam hij weer in gebruik en
d. majoor verkreeg toen 't toezicht over d.
compagnies administrate. d. Majoor kreeg
later bij ons 't bevel over een bataljon. Evenwel heeft men bij alle wapens on dienstvakken majoors, omdat d. fUncti6n v. bataljonscommandant niet onafscheidelijk a. dien rang
verbonden zijn. Majoor-generaal is een tijdelijke rang on beteekent zooveel als chef v. d.
staf. Plaats-majoor (sedert 1851 ook plaatselijke adjudant geheeten) is een officier, die
onder d. plaatselijken commandant met 't toezicht over d. garnizoensdienst belast is. Overigens wordt d. titel majoor bij verschillende
rangen gevoegd om d. eersten hunner aan to
duiden, als : chirurgyn-majoor, tamboer-majoor,
sergeant-majoor, enz.
Major (RICHARD HENRY), een Engelsch aardrUkskundige, gab. 1818 to Londen en sedert
1844 conservator v. 't Britsche Museum. Van
1849—'58 was hij ears-secretaris der „Hakluytsociety" on hij gaf voor dit genootschap uit:
„Select letters of Christopher Columbus" (1847),
„The history of Aravaile into Virginia Britannia by W. Strachey, first secretary of the colony" (1849) en „Notes upon Russia" (1851—'52).
Verder schreef hij : „India in the 15th century"
(1853); „Early voyages to Terra Australis"
(159) en On the discovery of Australia by
the Portuguese in 1601" (1861), waarin hij
duidelUk aantoont, dat d. ear for ontdekking v. Australia a. d. Portugeezen toekomt. Ook
gaf hij nog uit: The bibliography of the first
letter of Chr. Columbus, describing his discovery of the new-world" (1872). Zijn bekendste
werk is echter: The life of Prince Henry of
Portugal, surnamed the Navigator" (1868), gevolgd door : The discoveries of Prince Henry
the navigator and their results" (1877). HO
ovorl. 15 Juni 1891 to London.
Majoraat. Zoo heet d. betrekking v. adellijke familien tot haar goederen, d. i. haar
grondeigendom, in zoover, dat d. opvolging
in die goederen geschiedt Of naar eerstgeboort° Of op eenige andere wijs, die v. d.
ouderdom of hangt. d. Oorsprong v. dit recht
is to zoeken in die tijden, waarin door d.
bijna volstrekte afwezigheid v. handel on
andere nijverheid d. landbouw alleen rijkdornmen verschafte en invloed verleende. Toen
waren die familiOn, walks uitgestrekte gronden met talrijke bearbeiders bezaten, natuurlijk d. eersten in d. land(); zij alleen hadden
rechten, zij alleen regeerden, alle overigen
waren haar in meerderen of minderen graad
onderhoorig. Maar door erfopvolging zouden
die rijke goederen verdeeld en versnipperd
raken, 't machtige geslacht zou bij d. dood v.
elk familiehoofd in telkens minder en minder
rijke huisgezinnen vervallen on ieder lid zoo
dan maar weinig land, weinige lijfeigenen
bezitten. Dit nu werd voorkomen door d. installing, hier behandeld. d. Goederen werden
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verklaard onvervreemdbaar to zijn, terwiji
werd vastgesteld, dat zij bij erfopvolging gezamenlijk altijd op den persoon moesten overgaan, die daardoor d. invloed v. d. ouden
naam voortdurend kon blijven handhaven. d.
Bevoorrechte persoon was niet overal dezelfde ;
alleen dit was zeker, dat altijd een man met
d. goederen ook d. rechten v. 't geslacht zou
bezitten. d. Meest voorkomende wijs v. opvolging is d. primogenituur, d. i. op d. laatsten
bezitter volgt zijn eerstgeboren zoon, op dezen
wader ztja eerstgeboren zoon enz. Sterft er
in die reeks een, die geen zoon achterlaat,
dan komt 't recht a. zijn oudsten brooder, die
d. goederen weer langs d. rij der eerstgeborenen in zijn geslacht voortplant. Hoeft d.overledene ook geen broader, dan volgde zijn oom
op dezeifde wijs.
Majoraat in engeren zin beet die wijs v.
opvolging, waarbij hij, die onder d. afstammelingen v. verschill. linien d. bezitter 't
naast verwant is, en onder verwanten v. denzelfden graad d. oudste d. gronden erft. Zelden
komt ook een minoraat voor, waarbij d.
jongsto 't voorrecht geniet.
Als d. erfenis, 'tzij v. alle goederen, 'tzij v.
zekere familie-rechten, op 't oudste familielid
zonder onderscheid v. graad of linie overgaat,
heeft er senoriaat plaats.
In d. Fransche omwenteling op 'c laatst der
18e eeuw zag men geen beter middel om
in eons voor goed 't overwicht v. d. adel to
vernietigen dan 't opheffen der majoraten.
Dezelfde denkbeelden vonden ook bij ons
ingang en d. wetgeving voltooide 't beginsel.
Er bestaan bij ons noch majoraten, noch fideicommissien, d. i, erfstellingen, waarbij d. erflater iemand tot erfgenaam maakt, maar v. hem
vordert bij zijn dood die goederen wederom in
hun geheel a. een bepaald persoon na to
laten, die hen wederom bij zijn dood a. een
ander aangewezen persoon overdraagt enz.,
waardoor een testamentair majoraat wordt
gevestigd. Dit alles is bij ons verboden. Waar
nu die twee wtjzen v. opvolging niet meer
bestaan, daar is d. adel en zijn macht eigenlijk nog maar een herinnering, die tegenwoordig geen steun meer heeft. Waar echter, zooals in Pruisen en in Engeland, d. majoraten
nog v. voile kracht zijn, daar behouden d.
adellijke familien hun invloed, natuurltjk getemperd door 't tegenwicht, dat d. bloei v.
handel en nijverheid haar aanbiedt. In zulko
landen heeft een Hoogerhuis d. beteekenis,
die noch in Frankrijk een Chambre des Pairs,
noch bij ons d. Eerste Kamer kunnen erlangen. d. Loden nl. v. d. adellijke familien, die
door 't majoraat hun overwicht behouden,
vormen d. pairs v. 't Hoogerhuis en zijn daar
als v. nature d. verdedigers v. 't conservatief
element. Bij ons daarentegen is men geen lid
v. d. Eerste Kamer, omdat men daze of gene
adellijke familie vertegenwoordigt, maar omdat men een zekere som in d. belasting opbrengt of omdat men tot zekeren hoogen rang
of stand in 't maatschappelijke leven behoort.
Majorca, Zie Mallorca.
Major Domus, maire the palais of huismeier. Dit was een titel v. d. aanzienlijksten
ambtenaar of opperhofmeester v.'t koninklijk
huis der Frankische koningen. Bij d. zwakheid echter dozer vorsten wist zich d. major
domus langzamerhand tot d. hoogste macht
to verheffen. Zij werden d. eerste staatsdienaars en, nadat zij ook 't bevel over 't
leger in hadden kregen, hing alles v. hen at
In 't midden der 7e eeuw was daze waardigheid in d. verschill. Frankische rijken erfelijk
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en d. koningen waren meestal v. hun opperhofmeesters afhankelijk. To vergeefs zochte3
d. grooten zich tegen 't steeds toenemerv.
aanzien v. d. major domus to verzetten; d.,
Merovingische koningen waren to zwak, on
zelf to regeeren en legden gaarne, om a. hun
uitspattingen en lusten d. vrijen teugel to
kunnen vieren, d. last v. 't bestuur op vreemde
schouders. d. Opperhofmeesters hadden 't toppunt v. macht bereikt, toen drie schrandero
mannen, als Pepijn v. Herestal v. 678-714,
Karel Martel v. 716—'41 en Pepijn d. Kleine
dat ambt bekleedden en voor Karel d. Groote
d. weg baanden tot een algemeene heerschappij.
Majorescu (Taus), een Roemeensch conservatief staatsman en schrijver, geb. 27 Febr.
1840 to Crajova in Walachije, is sedert 1862
professor a. d. universiteit to Jassy, waar hij
met eenige geestverwanten d. national° „JongRoemeensche" beweging in 't leven riep. Van
1874--'76 was MAJORESCU minister v. Onderwijs, daarna diplomatiek vertegenwoordiger
in Berlijn en sedert 1884 is hij professor a. d.
universiteit to Boekarest. Hij gaf o. a. in 't
licht „Einiges Philosophische in gemeinfaszlicher Form" (1861), „Poesia rumana" (1867),
„Critice" (1874), „Logica" (1876).
Ma.kamat, Zie Arabische letterkunde.
Makarij (eigenl. MICHAEL BULGAKOW), een
Russisch priester en schrijver over kerkelijke aangelegenheden, geb. in 1816 als zoon
v. een dorpspriester, was eerst professor in
Kiew, daarna, a. d. geestelijke Academie in
s. Petersburg en was v. 1857 of achtereenvolgens bisschop v. Tambow, Charkow en Wilna.
In 1879 werd hij metropolitaan v. Moskou en
hij stierf daar 23 Juni 1882. Zijn hoofdwerk is
een „Geschiedenis v. d. Russische kerk", dio
tot a. 't einde v. d. 17e eeuw loopt (12 din).
Makarismen (v. d. sing. makarismos, 't,
zaligspreken) beteekent Zaligsprekingen (zieMatti]. V : 3 volg.).
Makart (HANs), een beroemd historieschilder, geb. 29 Mei 1840 to Salzburg in
Oostenrijk. In behoeftige omstandigheden
opgevoed, ontbrak 't hem aanvankelijk
voldoende leiding, dock als elk genie baando
hij zich zelf een weg. In 1869 vestigde hij zich
in Weenen; hij ontwikkelde hier d. grootste
werkkracht, vormde er een groot aantal leerlingen en oven. 3 Oct. 1884. Van zijn door een
ongeevenaard koloriet uitmuntende doeken
noemen we alleen: „Moderne amoretten" (1868),
een groep v. kokette kinderen en half volwassen meisjes; „d. Pest in Florence of d.
zeven hoofdzonden" (1869), een Wilde compositie, die veel ergernis verwekte, maar overal
bewonderd wad; „d. Beide A bundantien"
(1870), een groep v. weelderige vrouwen en
kinderen, overladen met vruchten, wild, enz.;
„d. Huldiging v. Catharina Cornaro" (1873),
eveneens een zinnelijk tafereel, waarin schoone
vrouwen d. hoofdfiguren zijn; „Intocht v.
Karel V to Antwerpen" (1878), waarop d. keizer
door naakte meisjes bogroet wordt; „d. Jacht
v. Diana" (1880), „'t Vrouwenbad" (1881) en
„d. Lento" (1882). Men zie over dezen genialen
kunstenaar : Liltzow, „Hans Makart, sein Leben
and Werke" (1886).
Makelaar. Voor een uitgebreiden, levendigen handel, voor d. bevordering v. spoedige
handelsoperatien, voor d. geschikte leiding
v. vele handelsovereenkomsten zijn die personen onmisbaar, welke zich belasten met
't tot stand brengen v. overeenkomsten tuss.
verschill. individual, die misschien elk. niet
kunnen en v. weerszijden onbekend zijn met,
d. gelegenheid, die zich voordoet, om met
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d. voortbrengselen hunner ntiverheid to
verwisselen. BP.: A. heeft een partij koffie,
hij verkoopen wil, maar kan moeilijk alle
handelaren rondgaan, om zich ervan to vergewissen, of eon hunner zijn waren zou willen
g.00pen; intusschen verlangt B. juist een
noeveelheid v. 'tzelfde artikel, maar kan even
oezwaarlijk d. geheele handelsmarkt afvragen,
-of er iemand is. die hem 't verlangde op d.
.door hem to stellen voorwaarden zou willen
leveren. Dit moge bij d. handel in zijn eenvou-digsten vorm kunnen geschieden; later, als d.
handelaren tijd en moeite moeten sparen, als
zij met elkanders bijzondere behoeften minder
bekend kunnen zijn, ontstaan vanzelf personen,
<lie op zich nernen d. wederkeerigen voorraad
en behoeften der kooplieden op to sporen,
bier aan to vragen, daar aan to bieden. Zulke
tusschenhandelaars moeten natuurlijk mannen
v. kennis, ervaring, trouw en eerlijkheid zijn,
tot wie zich ieder gerust zal kunnen wenden.
Daarom is men in d. meeste staten overeengekomen, door wettig gezag menschen to doen
benoemen, die dit belangrijk bedrie zouden
uitoefenen en a. d. voor hen gestelde regelen
,onderworpen zouden zijn; dezen• nu heeten
makelaars. Bij ons worden d. makelaars benoemd door 't plaatselijk bestuur, zonder dat
nochtans andere niet aangestelde tusschenhandelaars geweerd worden, zooals dit vroeger bij v. to Amsterdam geschiedde. Evenmin
neeft men bij ons, zooals nog wel elders, in
eenig vak v. handel d. tusschenkomst v. makelaars bij d. wet geboden. 't Gebruik en d. behoefte hebben echter in vele handelsoperatiOn,
vooral in d. effectenhandel, hun tusschenkomst
bijna onveranderlijk vastgesteld. Men kan
:nakelaar zijn in een of meer vakken v. handel
of in 't algemeen; handel voor eigen rekening
is verboden in dat yak, waarin men makelaar
is. — Ons wetboek v. koophandel geeft over
(I. makelaar eenige weinige bepalingen in d.
afd. v. d. 4en titel v. 't Iste boek (art. 62-74).
Nadere regeling is a. d. plaatselijke besturen,
die d. makelaars aanstellen en schorsen of
vervallen verklaren, overgelaten. In hoever
regeling zich mag uitstrekken tot 't maken
v. een tarief v. salaris, is meermalen betwist.
Maki, Zie Ralfapen.
Ma_kkabeen, Zie Maccabeen.
Makkum, een vlek in d. Nederl. prov.
Friesland, a. d. Zuiderzee, 2 uur v. Bolsward
n tot d. gemeente Wonseradeel behoorende.
Scheepvaart en industrie, met name kalkbranderijen, steenbakkerijen en scheepstimmerwerven, maken d. voorn. middelen v. bestaan
nit. 't Aantal inw. bedraagt ruim 2300.
Mako, een stad in 't Hongaarsche gespan-schap Csanad, in 't land a. gene zijde v. d.
Theisz, ligt a. d. Maro t. 0. v. Szegedin en
telt 32 865 inw., die zich met land- en wijnbouw, veeteelt, fabricage v. landbouwmachines on met handel bezighouden.
Ma.kreel. d. Makreel (Scomber scombrus L.)
behoort tot d. stekel vinnige visschen (acanthopteri) in d. orde der beenvisschen (teleostei)
en tot een familie, die naar hem die der scornherolden of makreelachtigen genoemd wordt.
In 't Fransch heet deze visch Maquereau of
Auriol, in 't Spaansch Cavallo, in Sardini6
Pisaro, in Rome Macarello en in Venetie Lanzardo. Hij heeft een spoelvormig, met zeer
kleine, bukans onzichtbare schubbetjes bedekt,
samengedrukt lichaam met een kleinen
:laa",aen kop; d. tweede rugvin is met d.
Achtervin vereenigd; er zijn vijf valsche vin. ;etjes op d. rug en vier of vijf dergelijko
zchter d. aarsvin. Doze visch kan 6 dM. lang
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worden en 2 KG. zwaar; zijn rug is blauvr
met zwarte dwarsbanden, zijn buik zilverwit.
Hij heeft geen zwemblaas. Men treft d. makreel
in zeer groote menigte in d. 1Vliddellandsche zee
aan, waar d. vangst a. vele lieden een bestaan
verschaft. Hij komt ook in d. Atlantischen
Oceaan en in d. Noordzee voor, a. onze kusten
vooral v. Juni tot Aug. Zij kunnen slecht
worden bewaard; evenwel worden zij in zuidEuropa gezouten en verzonden. Wegens 't vet
is d. versche visch zwaar to verteren. Doze
visch is d, eigenlijke Scomber der Ouden, v.
welken d. bij d. Romeinen zoo beroemde Garum
bereid word.
Makrone (v. 't Ital. macarone) is een soort
v. suikergebak, hoofdzakelijk uit amandeldeeg
bestaande.
Makuba is eon fijne soort v. snuiftabak,
zoo geheeten naar een district op 't eiland
Martinique, waar zij verbouwd en bereid
wordt.
Mal, Zie Projectiel.
Malabar is d. naam v. 't zuidelijk deel v.
d. westkust v. Voor-Indie, a. gene zijde v. d. 14en
N.-Br.-graad tot kaap Komorin. In 't noordelijk
deel hellen d. West-Ghats steil n. zee af in
't Z. bevat d. breede kustvlakte een menigte
lagunen. Talrijke rivieren storten v. d. bergen
na een snellen, korten loop in zee. Koffie,
peper, kokosnoten, arrowroot, kaneel, katoen
on tabak worden in menigte verbouwd on
uitgevoerd. d. Bewoners behooren tot d. stam
der Dravida's. d. Voorn. taal der bewoners
is 't door d. zendelingen veel gebruikte
Mabayalam. Hun godsdienst is die der Bindoes, bovondien zijn or Mohammedanen, Joden,
R.-Kath., Syrische en Protestantsche Christenen. Reeds door d. apostel Thomas vond 't
Christendom er ingang. Malabar omvat d. Britsche districten Zuid-Cananoer on Malabar on d.
leenroerige staten Kotschin en Travankor.
't BrPsche district Malabar, tot 't presidentschap
Madras behoorende, heeft op ruim 271 vk.
mijlen 2 365 040 inw. en wordt d. „tuin v.
Indie" genoemd. d. Hoofdstad is Calicoet.
Malachiet is een buitengewoon fraaie
delfstof, die tot d. koperertsen behoort. 't Is
eon water bevattend carbonaat v. koper. Honderd deelen daarvan bevatten 71,82 deelen
koperoxyde, 20 deelen koolzuur en 8,18 deelen
water. Deze stof heeft, vooral wanneer zij gepolijst wordt, een fraaie groene kleur in alle mogelijke schakeeringen v. 't lichte gran- tot 't donkere smaragdgroen. Men onderscheidt haar
naar d. inwendige samenstelling on breuk in
bladerig, vezelig, dicht on aardachtig malachiet.'t
Vezelige on dichte malachiet wordt tot velerlei
voorwerpen v. pracht on weelde bewerkt.
't Eerstgenoemde heeft een zijdeachtigen glans
on d. bundelsgewijs of stervormig uit elk.
loopende stralen geven a. d. bewerkte voorwerpen een ongemeen fraai aanzien. 't Dichte
malachiet is schelpachtig en ook oneffen kleinkorrelig v. breuk, komt in ruwe massa's, dropsteenachtig, als ook in nier-, druiventros- en
knolvormige gedaanten voor. Bijzonder fraai
wordt 't in Chili en Siberie aangetroffen, vooral
in 't Oeral-gebergte, waar 't in groote hoeveelheden gevonden wordt. d. Mineralenverzarneling v. 't keizerlijke bergkorps to s. Petersburg
bezit eon beroemd prachtstuk v. fraai smaragdgroen, niervormig malachiet uit d. Oeralsche kopermijn Gumeschewsk v. ruim 1 M.
lengte en breedte, waarvan d. waarde op
525 000 roebels (275 000 guldens) geschat wordt.
In 1835 heeft men in een der kopermijnen v.
Demidof bij Nischne-Tagilsk in d. Oeral een
stuk malachiet govonden v. ruim 5 M. lengte,
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2,/2 M. breedte en 1 M. dikte, waarvan 't gewicht 250 000 kilo bedraagt. Uit dicht malachiet vervaardigt men doozen, meshechten,
knoopen, platen of bladen voor tafels, kroonkandelaren, vazen on andere prachtwerken,
welke door d. afwisseling v. lichte en donkere
schakeeringen, door scherp begrensde, wolkige
en cirkelvormige teekeningen een bijzonder
schoon aanzien verkrijgen, weshalve zoodanige voorwerpen zeer gezocht zijn. Hoe
overvloedig dit erts ookvoorkomt, toch worden
stukken, tot dusdanige bewerking geschikt,
niet veelvuldig gevonden en bijna uitsluitend
in Siberia aangetroffen. Gemeenlijk worden
groote voorwerpen, evenals zulks bij 't samenstollen v. mozalek geschiedt, met een aantal
kleine platen belegd of in elk. gezet. In vele
vorstelijke paleizen treft men zeer fraai bewerkte voorwerpen v. malachiet aan, welke
veelal geschenken zijn v. d. keizers v. Rusland.
Ook bevindt zich een buitengewoon schoone
verzameling v. prachtvoorwerpen, uit deze
stof vervaardigd, in 't koninklijk paleis to
's-Gravenhage. In vroegere tijden werd deze
delfstof als edelgesteente aangewend, zooals
nu nog wel kleine stukken gesneden worden
tot pronksteenen v. halssieraden en armbanden.
Maladetta (Fr. Monts Maudits) is een
berggroep in 't midden v. d. Pyreneon, nabij
d. Spaansch-Fransche grens. 't Is een armzalig rotsgebergte zonder alpenweiden (van-daar d. naam „vervloekte"), dat zich in d.
Plc d'Anethou of Pic Nethou tot 3404 M. verheft. Daze hoogste bergtop v. d. Pyreneen
werd pas in 1787 voor 't eerst beklommen,
door d. Franschen reiziger Ramond, en eerst
na 1844 meermalen.
Malaga, d. hoofdstad der gelijknamige
prov. in 't Spaansche landschap Andalusiij,
met 134 000 inw., is schilderachtig gelegen
a. d. schoone baai v. Malaga en a. d. uitmonding v. d. Guadalmedina in d. Middellandsche
zee, omgeven door een buitengewoon vruchtbare vlakte (vega). Op een steilen rots ligt
d. citadel Gibralfaro, die evenals 't kasteel
v. Alcazaba in 1279 door d. Mooren werd
gesticht. d. Oude stadsdeelen zijn nauw en
somber, vriendelijker d. nieuwe voorsteden,
die d. fraaiste straten en ook prachtige gebouwen bevatten. 't Schoonste bouwwerk is wel
A. in d. 16e eeuw in renaissancestijl gestichte
kathedraal. d. Stad heeft twee weeshuizen,
een vondelingengesticht, twee groote schouwburgen en een groot circus voor stierengevechten, waarin voor 11 000 menschen plaats is.
Aan 't einde v. d. 1150 M. lange Molo verheft
zich d. grootste vuurtoren. Malaga is d. zetel
v. een bisschop en v. een gouverneur. Na
Barcelona is 't d. belangrijkste handelsstad
v. geheel Spanje; 't voert vooral veel wijn,
rozijnen, olie, zuidvruchten, druiven, lood en
espartogras uit, terwijl d. invoer hoofdzakelijk
in geweven goederen, suiker, katoen, hout en
machines bestaat. Belangrijk is d. smokkelhandel in deze stad. d. Reeds vrij ontwikkelde
industrie v. Malaga levert machines, suiker,
chemicalien, zeep, leer, lucifers, katoenen en
linnen weefsels, chocolade enz. Bovendien
worden lood- en zinkertsen verwerkt.
In d. omtrek verbouwt men suikerriet, maar
meer nog doet men er a. d. wijnbouw. d. Beste
Malagawijnen worden a. d. zuidelijke berghellingen verbouwd. d. Fijnste soorten, d. Lagrima de Malaga en d. Don Pedro de Ximenes,
komen zolden of nooit in d. handel. d.Hoofdsoorten v. d. laatste zijn d. vurige Malaga
secco, d. zoete Witte Malaga dulce en d. Dulce
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del color (zoet en rood). Di Guinda of Guindre
krijgt zijn aroma, doordat men d. wijn laat
trekken op d. jonge spruiten v. een soort v.
kerseboom. Een groot deel der druiven v. d.
prov. Malaga wordt ook ale rozijnen in d.
handel gebracht. d. Bewoners v. Malaga zijn
zoowel om hun zeden als om hun schoonheid beroemd.
Malaga, in d. oudheid Malaca geheeten,
werd reeds eeuwen v. Chr. door Phoeniciers
gesticht, was ten tijde der Mooren eerst a. d.
kalifen v. Cordova, daarna a. kleinere vorsten
onderworpen en ten laatste met 't koninkrijk
Granada verbonden, waaraan 't in 1487 door
Ferdinand on Isabella ontrukt werd.
d. Prov. Malaga heeft op 133 7/11 vk. mijlen
522 380 inw. Zij produceert, behalve wijn, zuidvruchten, olie, espartogras, peulvruchten, zoethout en kurk, heeft mineral° bronnen en drijft
bergbouw in lood, ijzer, zink en nikkel. Opmerking verdient nog, dat Malaga gemiddeld d.
hoogste temperatuur heeft v. geheel Europa.
In Aug., d. warmste maand, is d. gemiddelde
temperatuur er ruim 27° C., terwijl d. gemiddelde temperatuur v. 'tjaar ruim 19° bedraagt.
d. Sierra Nevada houdt bier alle koude noordenwinden tegen, zoodat zelfs d. banaan on 't
suikerriet in dit tropisch hoekje v. Europa
goad gedijen.
Malaise (Fransch), onaangenaam gevoel,
gemelijkheid; ongelegenheid, netelige oinstandigheid
Mala.k.ka. Dit lange, smalle schiereiland,
waarin Achter-Indict en heel 't Aziatisch vasteland n. 't Z. eindigt. reikt v. 1° 22' (Kaap
Romania) tot 13° 31' N.-Br.; 't scheidt d. Golf
v. Bengalen en d. Straat v. Malakka v. d.
Chineesche zee en d. golf v. Siam en heeft
op ruim 3463 vk. mijlen vlakteuitgebreidheid
1 074 000 inw. d. Smalste plaats, d. landengte
v. Kra, ligt op 10° N.-Br. Evenwijdige bergketens doorsnijden 't schiereiland en verheffen
zich tot 2000 M., op een plaats zelfs tot
3600 M. d. Kusten zijn vlak, met mangroven
bedekt en door vele eilanden omzoomd. Rijst,
peper, katoen, suikerriet, koffie, thee, kokosnoten en indigo worden in menigte verbouwd; d. uitgestrekte wooden leveren voortreffelijk bout, vooral teak-, sandel- on ebbenhout. Voorts vindt men er d. kaneel- en d.
kamferboom, evenals d. boomen, die guttapercha leveren. In d. wouden leven vele wilde
dieren, vooral rhinocerossen, tijgers en luipaarden ; verder olifanten en apen. d. Bergen
zijn zeer rijk a. tinertsen, terwijl uit 't rivierzand goud gewasschen wordt. 't Klimaat is
vochtig en voor Europeanen niet gezond. d.
Bevolking bestaat voor 't grootste deel uit
Maleiers, voor wier oorspronkelijk vaderland
dit schiereiland gehouden wordt en naar wie
dit ook d. naam Maleisch schiereiland draagt.
In 't binnenland woont een klein aantal negrito's; t. N. v. d. 7en breedtegraad wonen Siameezen, voornamelijk in wilden staat, t. Z.
daarvan beschaafde Maleiers. Onder d. verdere
bevolking merkt men op d. Oran-Binoea, d.
Oran-Oetan enz., alsmede een aantal Chineezen,
Hindoes, Europeanen en Arabieren. Staatkundig is Malakka zeer verdeeld. In 't N.
liggen cijnsplichtige staten v. Siam (ruim
1817 vk. mijlen met circa 180 000 inw.), in 't
overige gebied deels onaf hankeltjko Maleische
staten (Pahang, Dschohor, Negri Sembilan,
to zamen 942 vk. mijlen met circa 180 000
inw.), deels staten onder Britsche bescherming
(Perak, Selangor en Soenghei Oedsjang, to
zamen 636 vk. mijlen met circa 174 000 inw.),
deels onmiddellijk Britsche bezittingen (70 vk.
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mijlen met circa 540 000 inw.); dit zijn d.
zoogen. Straits Settlements (zie dat art.).
't Schiereiland Malakka was reeds bij Ptolomaeus om zijn rijkdom a. goud als „Gouden
Chersonesus" bekend. In 1511 veroverden d.
Portugeezen d. §tad Malakka, die in 1641 in 't
bezit der Hollanders kwam. d. Engelschen verwierven 't eiland Pinang in 1787, bezetten in
1819 Singapore en kregen in 1824 v. d. Hollanders 't gebied der stad Malakka in ruil voor
hun kolonien op Sumatra. d. Engelsche kolonie
Malakka, a. d. westkust v. 't schiereiland gelegen, heeft op ruim 3 vk. mijlen 93 580 inw.;
zij heeft in haar bergen tin en goud en verbouwt rijst, sago, paper, kokosnoten, groenten, ooft en houtsoorten. De a. d. mond v.
d. gelijknamige rivier gelegen steed Malakka
telt ongeveer 20 000 inw. on bezit een AngloChineesch college met drukkerij en bibliotheek.
d. Vroeger hoogst belangrijke handel is zeer
afgenomen. Bij d, komst der Portugeezen
(1509) was Malakka d. belangrijkste handelsplaats in d. oostelijke zeeen en had 't circa
150 000 inw. — d. Straat van Malakka scheidt
't schiereiland Malakka v. Sumatra en voert
uit d. Golf v. Bengalen in d. Chineesche zee.
Zij is 778 KM. lang en op d. smalste plaats.
bij d. stad Malakka, 55 KM. breed; d.scheepvaart wordt door een sterke zeestrooming
niet weinig bemoeilijkt. d. Talrijke eilanden
waren in vroeger dagen 't verblijf v. Maleische zeeroovers. Zie Isabella Bird, The Golden Chersonese" (1884).
Malakon
is een tetragonaal kristalliseerend, blauwachtig, rood-, geel of zwartachtig wit, ondoorzichtig mineraal, dat zoo
hard is als veldspaath, 't soort. gew. 3,9 a 4,1
heeft, uit een waterhoudende verbinding v.
zirkoonoxyde en kiezelzuuranhydride,
3 (Zr 0 2 + Si 02) ± I-12 0,
bestaat en gevonden wordt bij Hittertie in
Noorwegen, Chanteloube in 't Fransche depart.
Haute Vienne, bij Dresden, bij Miask in d.
Oeral en in Finland.
Malaria, Zie Miasma.
Malarmeer (Zweedsch ZVI-Waren), 't schoonste on op twee na 't grootste meer v. Zweden,
ligt ongeveer 1/2 M. boven d. spiegel v. d. Oostzee en heeft een oppervl. v. 1687 KM. 2 (zonder d.
eilanden 1162 KM. 2). Nu eens tot een stroom
vernauwd, dan weer tot een groote watervlakte verbreed, vormt 't met zijn armen
en bochten, met zijn schoone oevers en eilanden, waarop koninklijke lustsloten (Gripsholm, Drottningholm) en buitens met prachtige
dorpen, vruchtbare velden met rotsen on wouden afwisselen, een buitengewoon schilderachtige streak. Met een zich n. 't N. uitstrekkenden arm, d. Fyrisa, reikt 't tot in d.
nabijheid v. Upsala. Van d. noordelijke bijvloeden is d. Kolbacksa belangrijk. Aan d.
westztjde voert 't Stromsholmkanaal naar d.
meren SOdra en Norra Barken in d. Zweedsche bergbouwdistricten; door d. Thorshattastroom en 't Arbogakanaal staat 't Madermeer met 't westelijk gelegen Hjelmarmeer
in verbinding. Door twee armen, d. Noorderen d. Zuiderstroom, vloeien zijn wateren bij
Stockholm in d. Oostzee.
Maldere (PETER VAN), 00/1beroemd violist,
gab. in 1724 to Brussel en overl. aldaar in
1768; hij was kamermusicus v. prins Karel v.
Lotharingen en later violist a. d. opera to Brussel en componeerde eenige opera's, zes sonates,
18 symphonie6n en zes strijkkwartetten.
Male (een Lat. bijwoord v. mains, kwaad),
slecht, erg. — Maledictie beteekent vloek, ver-
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wensching;

maleficium euveldaad. — Male
parta, male dilabuntur, een Lat. spreekwoord

voor: Kwalijk verkregen goederen worden
kwalijk doorgebracht of Onrechtvaardig verkregen goad gedijt niet.
Maleachi of Malachias is d. laatste
onder die profeten v. Isra61, wier geschriften
ons in 't 0. V. bewaard zijn. Zijn leeftijd is
niet met zekerheid bekend, schoon men aan-•
neemt, dat hij niet lang na d. terugkeer der
Joden uit d. Babylonische ballingschap heeft
geleefd. d. Inhoud v. zijn klein geschrift bestaat hoofdzakelkjk in boat- on strafredenen
over ongehoorzaamheid a. Jahwe, verwaarloozing v. d. tempeldienst on huwelijken met
buitenlandsche vrouwen. Volgens zijn voorstoning is d. wederkomst to verwachten v.
Elia als voorlooper v. d. Messias.
Malebranche (NICOLE), een Fransch wijsgoer, in 1638 to Parijs gab., waar zijn vader
koninklijk secretaris en voorzitter der rekenkamer was. Zijn ziekelijk en gebrekkig
lichaamsgestel was oorzaak v. zijn menschenschuwheid en liefde tot d. eenzaamheid. Op
22-jarigen leefttjd begaf hij zich in d. congregatie v. 't Oratorium, waar hij zich geheel
a. d. studie der bijbelsche geschiedenis on d.
kerkvaders wijdde. 't Werk v. Descartes „De
homine" wekte door d. klaarheid v. d. stijl
en door d. nieuwheid en schijnbare grondigheid der daarin voorgestelde gedachten in
MALEBRANCHE d. beslissende neiging tot d.
wijsbegeerte op. Hij besteedde vele jaren a.
't onderzoek der Cartesiaansche grondstellingen en gaf eindelijk zijn beroemd werk „De
la recherche de la verito" (1674, 3 dln) in 't
licht, dat door zijn diepzinnige oorspronkelijkheld en d. helderheid der wijsgeerige ontwikkeling groot opzien onder d. geleerden
verwekte, maar tevens hem verscheiden tegenstanders verschafte, onder wie d. beroemde
Antoine Arnould door zijn degelijk geschrift
„Des vraies et fausses idees" d. voorn. was.
't Doel V. MALEBRANCHE'S werk, dat ook door
Locke en Leibnitz a. een oordeelkundig onderzoek ward onderworpen, was d. algemeene
oorzaken der dwaling, waaraan d. menschelijke kennis onderworpen is, psychologisch
op to sporen en daardoor tevens to bepalen
wat daarin waarheid is, waarop daze zich
moat gronden on langs welken weg zij kan
bereikt worden. 't Is eon eerwaardig gedenkstuk v. een veelomvattenden, rustigen en
nauwkeurig beschouwenden geest on bevat
een menigte juiste psychologische opmerkingen on wenken. 't Beginsel v. 't rationalisme,
dat hij er in voordroeg, on v. zijn redelijke kennis, welke hij met d. openbaring in verband
zocht to brengen, was d. stelling: „dat wij
alle dingen in God zien". God beschouwde
hij als d. wezenljjken grond v. alle zijn en
denken, die alle dingen op een verstaanbare
wijs in zich bevat, on als d. grondoorzaak v.
alle veranderingen in, d. lichamen on zielen,
waarbij zich daze slechts in een lijdelijken
toestand bevinden. Hieruit sproot d. leer der
Causes occasionelles (zie Occasionalisme) bij
MALEBRANCHE voort. Over 't algemeen neigdo
hij tot een mystisch idealisme over, waarheen hem zijn levendige verbeelding leidde,
hoewel hij met welsprekendheid voor d. gevaren der verbeelding gewaarschuwd had. —
Buiten genoemd hoofdwerk zijn v. MALEBRANCHE
to vermelden zijn: „Trait() de is
nature et de la grace" (1680) en een „Traits
de morale" (1684). Zijn „Oeuvres completes"
verschenen in 1712 in 11 dln. MALEBRANCHE
ward in 1699 eerelid der Academ ie des Sciences
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en overl. to Parijs in 1715. Htj was een man
v. 't edelste karakter en v. een nauwgezette
en bijna overdrevene vroomheid; onder d.
godsdienstige wijsgeeren bekleedt hij eon voorname plaats.
Malediven (d.) (v. Mali, 't eiland, waar d.
sultan woont, en 't Sanskr. Dwipa, d. i. eiland)
of Maldiva vormen een archipel v. (wanneer men alle riffen meerekent) vele duizenden
koraaleilanden in d. Indischen Oceaan v. 0° 4'
Z.-Br. tot 7 - 6' N.-Br., over een lengte v. 866
KM., die uit 19, naar d. administratieve indeeling echter uit 13, groepen v. laguneneilanden
bestaat, wier gezamenlijke oppervl. op 5000,
ten tijde v. d. hoogsten vloed slechts op 900 KM. 2
geschatword.Aiplg'troe,
zich 2600 KM. v. N. n. Z. uitstrekkend onderzeesch plateau, waarop zich ook d. Lakkadiven
en d. Tsjagosarchipel verheffen. 175 eilanden
zijn bewoond. d. Opgaven v. 't aantal inw.
wisselen of tuss. 30 000 en 150 000. d. Inw. zijn
a. d. Singhaleezen verwant, maar sterk met
Afrikaansch blood vermengd. d. Sultan, die
over hen regeert, woont op 't eiland Male of
Mali en staat onder Britsche bescherming. d.
Inw. zijn grootendeels Mohammedanen. d.
Kokospalm is d. belangrijkste plant der Malediven, kokosnoten, kaoerischelpen, benevens
bonieten (een soort v. tonijn) vormen d. belangrijkste artikelen v. uitvoer.
Maleiers, eon der hoofdrassen v. 't menschelijk geslacht, vrijwel tuss.'t Mongoolsche,
Kaukasische en Ethiopische ras in staande.
Ofschoon op slechts eon plaats v.'t Aziatisch
vasteland gevestigd, zijn zij verspreid over d.
rneeste eilanden v. d. Ind. en d. Grooten oceaan,
oostwaarts tot 't Paasch-eiland. Men vindt
hen op Madagascar, op Ceylon, op d. Soendaeilanden, d. Molukken en d. Philippljnen,
d. Ladronen, Marianen, Carolinen, Vriendschaps-, Gezelschaps- en andere eilanden,
voorts zoowel op Nieuw-Zeeland in 't zuiden
als op Formosa on d. Sandwich-eilanden in
't noorden. Zij zijn over 't algemeen gespierd
en welgemaakt, doch behooren ear onder d.
kleinere dan onder d. groote menschenstammen. Hun kleur is bruin, doch met vele wijzigingen, daar men onder hen ook d. gale,
objfkleurige en aschgrauwe huidkleur aantreft. Hun hoofdhaar is in d. regel zwart,
fang, sluik en glinsterend, 't oog donker en
vurig, d. neus plat on groot. Oorspronkelijk
naar 't schijnt in d. binnenlanden v. Sumatra
to huis behoorende (Menang-Kabau), kunnen
zij naar hun verbreiding over meer dan d.
helft v. 't zuidelijke halfrond verdeeld worden
in twee hoofdafdeelingen: een westelijke on
een oostelijke groep.
Tot d. eerste groep behooren d. eigenlijke
Maleiers, d. Atjineezen, d. Batta's, d. Rendsjangs en d. Lampoons, d. Dajaks, d. Soendaneezen, d. Javanen, d. Madoereezen, d. Boegineezen, d. Alfoeren en d. Makassaren op d.
hoofdeilanden v. d. Ind. archipel; voorts d.
Tagalen op d. Philippijnen, d. Bisaijers op d.
eilanden ten zuiden v. Luton, gelijk Samar,
Zeboe on anderen, d. Madagassen op Madagascar, d. Singaleezen op d. oostelijke eilanden en nog vele andere.
d. Maleiers v. laatstgenoemde groep zijn, voor
zoover zij niet tot 't Christendom bekeerd
zijn, heidenen, terwijl die v. d. eerste voor
een groot gedeelte d. Mohammedaanschen •
godsdienst belijden. 't Hoofdkarakter der Maleiers is een bedaard en langzaam phlegma a.
d. eene en een zekere heftigheid a. d. andere
zijde, zich niet zelden openbarende in roof- en
rnoordlust, waartoe zij zich vaak door 't ge-
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bruik v. groote hoeveelheden opium plegen
op to wekken (amok maken). Hun oorlogen
on zwerftochten hebben in vele oorden, waar
zij zich ophouden, d. landbouw (hun oorspronkelijk bedrijf) doen vervangen door zeevaart
en als zeeroovers waren zij langen tijd d.
schrik der Europeanen.
Maleische taal. In d. uitgestrektsten zin
is dit voorzeker een taal, welke 't verst over
d. aarde verbreid is; want zij wordt, schoon
met een bijna ontelbare menigte tongvallen
en wijzigingen, gesproken door al die yolksstammen, welke tot 't Maleische ras (zie
hierboven) behooren. d. Taal maakt dan ook
misschien nog meer dan d. algemeene gelaatsvorm 't algemeene hoofdkenmerk v. al die
eilanders uit. Reeds James Cook merkte een
algemeene verwantschap op tuss. d. taal, die
door d. Maleiers op d. Soenda-, Philippijnsche
en andere in die streak gelegen eilanden ge•
sproken word, en die, welke hij op d. Zuidzee-eilanden aantrof, een overeenkomst, die
ook later door vele Christen-zendelingen, is
opgemerkt. Moeilijk is 't , bij zoo'n verre verspreiding en zoo afwijkende vormen d. juiste
verhouding v. d. eenen taaltak tot d. anderen
nauwkeurig aan to wijzen of zelfs d. moederstam uit to vorschen; maar zeker is 't, dat al
die talon zich tot eene hoofdtaal baton terugbrengen. Groot verschil is er ook in d. ontwikkeling dier taaltakken. Terwiji d. minst beschaafde eilanders, die tot d. Maleiers behooren,
nauwelijks een denkbeeld v. letterschrift hebben, heeft er zich bij anderen, zooals d. Boegineezen, d. Macassaren en andere stammen, een
eigen letterkunde ontwikkeld. Doch in engeren
zin verstaat men onder 't Maleisch die taal,
welke door d. Maleiers op d. eilanden v. d.
Indischen archipel gesproken wordt. Deze
wordt met 't Arabisch letterschrift geschreven en is in spraakkunstige vormen hoogst
eenvoudig, maar, daar zij vele Europeesche
denkbeelden niet kan uitdrukken, in sommige
opzichten voor een Europeaan moeilijk to leeren. Vooral heeft 't prediken in haar voor
een Christenleeraar veel bezwarends, daar
d. taal goon woorden bezit bijv. voor H. Geest
en een menigte andere christelijke denkbeelden. Niettemin wordt zij algemeen gebruikt
als taal v. d. handel en d. omgang met inlanders, met bedienden enz. Wij merken intusschen op, dat evenals 't Javaansch ook
't Maleisch verschillend gesproken wordt
naar d. verschill. doeleinden, waartoe men 't
bezigt, en d. rang der personen, tot wie men
spreekt. Zoo is er eon hoog Maleisch (Malaydalam), waarvan men zich bedient tot zijn
meerderen, en een laag Maleisch (Malay-passar),
dat men tot zijn minderen spreekt. Zoo ook een
dalam (hof ), dagang (handels-), bangsawan (beschaafde), kachokkan (volks-)taal enz. Al daze
dialecten bezitten onderling zeer veel verschil.
Omtrent d. Maleische taal in 't algemeen
hebben A. W. von Humboldt e. a. zich verdienstelijk gemaakt, d. eerste met name door zijn
„Verschiedenheid des menschlichen Sprachbaus u. s. w." (1836), „Ueber die Kawi-Sprache
auf der Insel Java" (1838, 3 din) en zijn (in
Buschmann's „Apercu de la langue des iles
Marquises et la langue Tadtienne" opgenomen)
„Vocabulaire de la langue Tadtienne" (1843).
Voor d. kennis v. 't Maleisch, dat in onze
0.-I. bezittingen gesproken wordt, verwijzen
wij naar: de Hollander, „Handleiding tot d.
Maleische taal en letterkunde" (4e dr., 1874),
Pijnappel, „Maleisch Leesboek" (1856) en
Roorda v. Eysinga, „Gids tot beoefenin (J. v. 't
Maleisch" (1857); alsmede naar Badings, „Nieu w
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Hollandsch-Maleisch en Maleisch-Hollandsch
woordenboek ten dienste v. Nederlanders, die
zich in InditS willen vestigen" (1879), 2,Spraakkunst der Maleische taal. Handleiding voor
hen, die n. Indit; vertrekken en die taal wenschen te leeren zonder beoefening v. 't Maleische letterschrift" (1880), „Hollandsch-Maleische en Maleisch-Hollandsche samenspraken" (1883); Klinkert, „Conversatieboek voor
't Maleisch" (1883); Meursinge, „Maleisch leesboek voor eerstbeginnenden en meer gevorderden" (1880), en De Bode, „Nieuwe handleiding om d. Maleische taal door zelfonderricht
te leeren lezen, schrijven en spreken" (1884).
Nog kan bier bijgevoegd worden: J. Rijnenberg, „Spreekt gij Malelsch ?" (3e dr., 1887) en.
v. Dissel en Lucardie, „Nieuw HollandschLaag Maleisch woordenboekje".
Malencontre (Fr.), een kwade ontmoeting. een ongeval.
Malentendu (Fr.), een misverstand, vergissing.
(CHRETIEN-GUILLAUME LA-

MOIGNON DE), gab. te Parijs op 6 Dec. 1721,
werd eerst substituut v. d. procureur-generaal
bij 't Parijsche parlement, vervolgens lid v.
dit college en daarop president v. 't Hulphof
(Cour des Aides) en directeur der bibliotheek.
In d. oneenigheden, die in d. laatste jaren
v. Lodewijk XV d. koning en 't parlement
verdeelden, trad MALESHERBES op als verdediger der voorrechten v. 't parlement, die door
d. invoering der ontworpen belastingen dreigden vernietigd te zullen worden. Lodewijk XV
hief in 1771 d. parlementen en wat daarbij
behoorde op en verbande MALESHERBES. Toen
3 jaar later Lodewijk XVI d. troon beklom,
riep d. goedaardige vorst MALESHERBES niet
alleen terug maar zelfs in 't ministerie, waar
ook Turgot een roemvolle plaats bekleedde.
Beiden werden in hun hervormingsplannen
door d. hofpartij tegengewerkt en namen
spoedig hun ontslag. Na nog een kortstondig
optreden in 1787 bleef hij rustig en ambteloos
leven en list hij weinig v. zich hooren, totdat in
1792 't proces v. d. koning hem tot d. gevaarlijken stap aanzette, zich uit eigen beweging als verdediger v. d. ongelukkigen vorst
aan to bieden. Dit deed d. 71-jarige grijsaard
in een eenvoudigen brief. gericht a. d. president der Conventie. Toegelaten, werkte hij
mee a. d. pleitrede, die door zijn amhtgenoot
Desbze 25 Dec. 1792 in d. Conventie werd
voorgedragen. d. Koning zelf had hem 't gevaar voor oogen gehouden, dat d. ijver voor
zijn behoud d. wakkeren verdediger zou aanbrengen, on hij had zich niet bedrogen. In 't
begin v. 1794 sleepte 't Schrikbewind hem in
d. kerker, waar d. talrijke slachtoffers der
revolutie d. beroemden grijsaard met eerbied
en medelijden ontvingen. Zelf verscheen hij
kalm en gelaten voor d. rechtbank en hoorde hij
daar 't doodvonnis uitspreken niet alleen v.
zichzelf, maar ook v. zijn zuster, zijn dochter
en haar echtgenoot alsmede v. d. man zijner
kleindoch ter. 22 Apr. 1794 werd d. eerwaardige
grijsaard geguillotineerd. — MALESHERBES was
d. wijsgeerige begrippen der 18e eeuw toegedaan, schreef over landhuishoudkunde, over
vrijheid v. drukpers, enz. Na zijn dood verschenen v. hem „Pensoes et maximes" (1802)
en „Oeuvres choisies" (1809). Zijn leven word
't laatst beschreven door Vignaux (1875).
Malet (Sir EDUARD BALDWIN), ,aera Engelsch
diplomaat, gab. 10 Oct. 1837 to 's-Gravenhage,
waar zijn vader Engelsch gezant was. Hij
studeerde to Eton en Oxford on begon in
1854 zijn diplomatieke loopbaan als attaché v.

zijn vader, werd in 1858 gezant to Brussel,
daarna achtereenvolgens to Rio-Janeiro, Washington, Constantinopol en Parijs. In 1871 werd
hij gezantschaps-secretaris to Peking, in 1873
als zoodanig to Athena geplaatst en v. 1875— '78
to Rome. Van 1879—'81 als generaal-consul in
Egypte vertoevende, werd hij om zijn buitengewone verdiensten tot d. ridderstand verheven ; hij vertrok vervolgens in 1883 als gezant
n. Brussel on is thans, sedert 1884, gezant
to Berlijn.
Malfilatre

(JACQUES CHARLES LOUIS DE

een Fransch dichter, die 8 Oct.
1733 to Caen uit onbemiddelde oudors gab.
werd, zich bij 't welslagen zijner eerste dichtproeven in d. hoop op 't verkrijgen v. een
bestaansmiddel n. Parijs begaf en ald. 6 Mrt
1767 in armoe overl. Onder zijn gedichten is
't lyrisch-romantische „Narcisse dans l'ile
de Venus" (1769) een der meest bekende en
schoonste. Ook gaf hij dichterlijke overzettingen v. Virgilius' „Georgica" on Ovidius' „Metamorphoses". Zijn „Oeuvres choisies" zijn door
Auger in 1805 uitgeg.
Malgaigne (JOSEPH FRANgois) een bekend
chirurg, gab. 14 Febr. 1806 to Charmes sur
Moselle, studeerde to Nancy on Parijs en ging in
1831 als °Meier v. gezondheid n. Polon. In
Frankrijk teruggekeerd, werd hi) in 1835 professor a. d. Ocole pratique in d. chirurgische
anatomie en in 1850 professor in d. operatieve
chirurgie. Hij overl. 17 Oct. 1865 to Parijs.
MA.LGAIGNE heeft vooral veal gewerkt voor
d. chirurgische anatomie; hiervoor heeft hij
geschreven: „Manuel de mOdecine operatoire"
(1877—'84, 10e druk) in 2 deelen; „Traits d'anatomie chirurgicale et de chirurgie expOrimentale" (1859). Verder: „Recherches statistiques
sur la frOquence des hernies" (1839); „De l'irrigation dans les maladies chirurgicales" (1842);
„Essai sur l'histoire et la philosophic de la
chirurgie" (1847); „Trait() dos fractures et des
luxations" (1847—'54, 2 deelen met een atlas);
„Loons d'orthopOdie" (1862). Ook gaf hij d.
werden v. d. chirurg Ambroise Pare (overl.
1590) uit met een inleiding on overzicht over
d. chirurgie der Middeleeuwen.
Malherbe (FRANcois DE), een der voorn.
Fransche dichters on taalkenners uit d. 16e
on 't begin der 17e eeuw, werd in 1555 to
Caen gab. Na to Bazel in d. rechten gestudeerd to hebben, keerde hij terug naar zijn
vaderland, waar hij met allen ijver d. belangen
v. d. Roomsche kerk behartigde, daartoe
vooral genoopt door d. overgang v. zijn vader
tot 't protestantisme. Hij overl. in Oct. 1628.
In d. letterkunde wordt hij aangemerkt als
d. vader v. d. strong classieken stijl in Frankrijk; als dichter verhief hij zich niet boven
't middelmatige; maar d. zuiverheid der
Fransche taal is hem veel verschuldigd. Zijn
„Oeuvres" zijn meermalen uitgeg.; tot d. baste
dier uitgaven behooren die v. Chevreau (1723,
3 dln), v. Levefre de s. Marc (1764, 4 dln) on
Didot (1797). Zijn leven is beschreven door
Racan, walk stuk aan d. eerst aangehaalde
uitgave v. MALHERBE'S werken is toegevoegd.
Zie ook Bassot, „Un reformateur de la poesie
francaise, etude sur Malherbe" (1890).
Malheur (Fr.), 't tegengestelde v. bonheur,
een ongeluk. Par malheur of malheureusement
is bij ongeluk.
Malhonnet (Fr.), onwelvoeglijk, onbeleefd.
Malibran. Aldus heette naar haar eersten
echtgenoot MARIA PELICITA GARCIA, d. dochter
v. een Spaansch zanger on toonzetter, Manuel
Garcia. Zij is bekend als een der eerste zangeressen der 19e eeuw on werd to Parijs in 1808
CLINCHAMP DE),
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geb. Als kind scheen zij d. niet d. minsten
aanleg voor d. zang te hebben, maar, toen zij
13 jaren oud was, openbaarde zich haar talent,
dat later geheel Europa in verrukking bracht.
't Eerst trad zij, reeds op haar 14e jaar, te
Londen op in d. Italiaansche opera. Nadat
haar wader vruchteloos beproefd had, een
opera-gezelschap in Noord-Amerika op to
richten, keerde MALIBRAN, nu d. echtgenoote
v. een Franschman v. dien naarn geworden,
n. Europa terug; huiseltjke onaangenaamheden
scheidden d. echtgenooten on d. zangeres
ondernam een reis naar d. voorn. steden v.
Europa met d. violist Beriot, met wien ztj
na ontbinding v. haar eerste huwelijk een
tweede aanging. Zij over]. in Sept. 1836 to
Manchester, waar zij zou medewerken a. een
muziekfeest. Haar stem onderscheidde zich
door volheid, omvang en zuiverheid; in 't
krachtige muntte zij meer uit dan in 't zachte.
Groote sommen verdiende zij met haar concerten, doch onbeperkt, ja verkwistend was
haar weldadigheid, waarvan zij ook haar
eersten, tot armoede vervallen echtgenoot niet
uitsloot. MALIBRAN was made ervaren in d.
theorie der muziek on componeerde ook liederen on zangwerken, o. a. „Dernieres pensees
musicales de Maria Felicita Garcia de Beriot".
Malice (Fr.), boosheid, arglistigheid, bedrog.
Malicieus, boosaardig, verraderlijk.
Malie, een koperen of ijzeren ringetje a.
een wapenrok. Malienkolder, ook malienhemd,
een harnas, uit zulke malign gemaakt.
Maling (v. malen in d. zin v. plagen,
lastig zijn) beteekent mijmering, onrust. In
d. maling zijn, in d. war zijn; iemand in d.
maling nemen, eon loopje met iemand nemen.
Mallejan is een soort v. wagon om zware
lasten te very oeren. Een mallemolen is een
draaimo]en of caroussel, voor kinderen en
groote menschen op kermissen enz.
Malleolus (een Lat. diminutief v. malleus,
hamer) beteekent hamertje en wordt wel eons
gebezigd als d. bijnaam v. Thomas a Kempis
(zie onder Kempis). In d. anatomic, beteekent
't d. knokkel v. d. voet, gelijk malleolair d.
knokkels betreffende beduidt.
Mallerij (KAREL VAN), teekenaar en grayour, ward omstr. 1576 to Antwerpen geb. en
schijnt d. Wierixen tot leermeesters gehad to
hebben. Hij werkte althans geheel in hun
manier en met dezelfde zorgvuldigheid, zoodat hij zich hen ongetwijfeld ten voorbeeld
had gekozen. Hij graveerde met uitnemend
gevolg historische voorstellingen en ook titels
voor boeken. Tevens was hij kunsthandelaar
en genoot hij veel aanzien. Zijn portret ward
door v. Dijck geschilderd en door L. Vorsterman en Morin in prent gebracht. d. Abt de
Marolles bezat v. dozen kunstenaar 342 prenten. Daartoe behooren: „'t Avondmaal", „d.
Voorstelling in d. tempel", „Maria met 't
kind, door engelen omringd", verschill. andere
voorstellingen v. heiligen, „d. Fabel v. d.
molenaar, zijn zoon en zijn ezel" (4 platen
naar Francken, zeer zeldzaam en fraai), „d.
Groote jachten v. Stradanus" (met anderen
gegraveerd), „d. Geschiedenis v. d. zijdeworm"
(6 platen naar Stradanus), „Coenotaphia" (27
platen naar Vredeman) enz. MALLERIJ overl.
omstr. 1630.
Mallerij (PHILIPS VAN), teekenaar en graveur, omstr. 1600 to Antwerpen geb. en, zoo
al niet d. zoon, dan toch d. leerling v. bovengenoemde. d. Prenten v. beide kunstenaars
zijn in denzelfden smaak. fijn en zorgvuldig
gegraveerd. Zijn onderwerpen waren meestal v.
godsdienstigen aard en hij schijnt in nauwe
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betrekking tot verscheiden geestelijken tc
hebben gestaan. Zijn sterfjaar is onbekend.
Malleson (GEORGE BRUCE), een Engelscli
officier en geschiedschaver, geb. 18 Mei 182:,
to Londen, diende v. 1842—'77 in India en
leeft sedert in zijn geboortestad. Van zijn
vele geschriften noemen we: „History of' the
in India" (1868), „History of nativ,states of India" (1876), „History of Afghanistan'"
(1879), „History of the Indian muting" (3 din..
1878—'80). Van 1864—'69 gaf hij d. „Calcutta.
Review" uit.
Mallet (CLAUDE FRANVIS DE), 00k MALET.
een Fransch generaal, geb. 28 Juni 1754 t,
DOle in 't depart. Jura, trad op 16-jarigeik
leeftijd bij d. koninklijke lijfwacht in dienst,
plaatste zich, naar zijn geboortestreek terug
gekeerd, als ijverig aanhanger der Omwen
teling, a. 't hoofd der Nationale Garde en ward
daarna kapitein in 't Rijnleger en in 179 5 ,
brigade-nl.HjstiIa6enw
in 1805 gouverneur v. Pavia, maar word
als tegenstander v. Napoleons ondernemingen
in dat jaar afgezet on beraamde nu in Parijs
Napoleons val. Daarom in 1808 in hechtenis
genomen, verbond hij zich in 1812 met eenige
royalisten tot 't uitvoeren v. zijn voorgenomen plan, d. val v. Napoleon tijdens diens.
tocht n. Rusland, maar hij ward overmeesterd
on 29 Oct. 1812 met zijn medeplichtigen, Guidal on Lahorie, doodgeschoten. Zie Lafon.
„Histoire de la conjuration de Mallet" (1814).
Mallet-du-Pon (JAcQuEs), een dagbladschrijver, geb. in 1749 in d. nabijheid v. Geneve.
ontving een wetenschappelijke opvoeding on
ward in 1772, door toedoen v. Voltaire, professor to Cassel, waar hij een „Discours de
l'influence de la philosophic sur les lettree
(1772) uitgaf, ging daarop n. Londen, gaf v.
1779—'82 in Geneve „Memoires historiques,
politiques et litteraires" (5 dln) uit on stichtte
in 1783 in Parijs met d. boekhandelaar Panckoucke 't „Journal historique et politique".
Bij 't uitbreken der revolutie verdedigde hij
dapper d. zaak des konings; hij moest daarop
Frankrijk verlaten, gaf in Brussel in 1793 d.
heftige brochure „Considerations sur la revolution de France" uit, ging daarna n. Bazel,
ward berichtgever a. d. hoven to Weenen,
Berlijn en Londen, zette d. strijd tegen d.
Republiek met ijver voort en ward in 1796,
na een ongunstig oordeel over 't gedrag v.
Napoleon, uit Bazel verbannen. In 1799 stichttehij in London d. „Mercure britannique" on hij
stierf 10 Mei 1800 te Richmond. Van zijn geschriften noemen we nog : „Essai historique
sur la destruction de la ligue" (1798). Zijn , 2Correspondance politique" en zijn „M6motres"
gaf Sayons uit (2 dln, 1851). Zijn „Correspondance inedite" verscheen in 1881.
Malli (CHRISTIAAN • FREDERIK), een Nederlandsch landschapschilder, in 1832 to Brookhuizen bij Utrecht geb., begaf zich in 1857 ter
voltooiing zijner studien n. MUnchen en vertrok in 1865 v. bier n. Diisseldorl en later n. .
Parijs. Zijn fraaiste schildertjen bestaan uit
landschappen met weilanden, waarin schapen,
grazen.
Mallinc.krodt (HERMANN vox), een Katholiek Pruisisch staatsman, geb. 5 Febr..
1821 to Minden, ward in 1850 burgemeester
to Erfurt, kwam in 1859 bij 't ministerie
Binnenlandsche zaken, ward in 1860 regeeringsraad to Diisseldorf en in 1867 to Merseburg,
doch nam in 1872 bij 't uitbreken v. d. zoogenaamden Kulturkampf zijn ontslag. Van
1852—'63 zat hij in 't Pruisisch Huis v. Afgevaardigden en daarna nogmaals sedert 1868;
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in d. Ri,jksdag had hij sedert 1867 als een der
hevigste en krachtigste aanhangers der Katholieke centrumpartij. zitting. Hij over]. 26 Mei.
1874 te Berlijn. Zijn leven en streven beschreven Berger (1874) en Mertens (1874).
Mallock (WILLIAM HARRELL), een Engelsch
schrijver, geb. in 1849 te Torquay in Devonshire, studeerde te Oxford en wijdde zich,
aangespoord door Browning, Forster e. a., a. d.
studie der letteren. Van zijn vele geschriften,
betrekking hebbende op sociale vraagstukken,
noemen we: The new Republic" (1876), „The
new Paul and Virginia" (1878), Is life worth
living" (1879), „Social Equality" (1882), „Property and progress" (1884) en „Atheism and
value of life" (1884). Ook scheef hij „Ancient
classics" (1878) en een bundel gedichten (1880),
alsmede d. romans „A romance of the nineteenth century" (2 dln, 1881) en The older
order changes" (3 dln, 1886). Tegenwoordig
leeft hij stil op zijn landgoed nabij Exeter.
Malloot, een dom, zot vrouwspersoon.
Mallorca of Majorca, 't grootste eiland
der tot Spanje behoorende Balearen, heeft
d. vorm v. een onregelmatigen vierhoek. Evenw ijdig met d. noordwestkust loopt een tot
1570 M. stijgend gebergte met d. Silla de Forellas en d. Puig mayor; 't zuidoostel. gebergte
bereikt slechts een hoogte v. 520 M. Tuss.
beide ketens ligt een uitgebreide laagvlakte.
Eiland beslaat een oppervl. v. 61 8/11 vk.
mijlen en telt 230 400 inw. 't Klimaat is zeer
gunstig, d. zomerhitte wordt door bergwinden
en d. zeelucht getemperd. Graan, wijn, olijven
en zuidvruchten worden in menigte verbouwd ;
d. veeteelt is belangrijk. Aan mineralen levert
Mallorca marmer, albast, graniet, porphier en
:out. d. Inw. oefenen behalve landbouw en
veeteelt verschill. takken v. industrie uit. d.
Uitvoer bestaat hoofdzakelijk in wijn en zuidvruchten, verder in anijsbrandewijn, schoenen weverswaren, varkens en muildieren. Een
spoorweg voert v. d. hoofdstad Palma n. Inca
en Manacor, met een zkjtak n. Alcudia. Zie
Pagenstecher, „Die Insel Mallorca" (1867).
IVIalmaison, een lustslot met een fraai
park, een menagerie en waterwerken, op ruim
2 uur afstand ten N.-W. v. Parijs gelegen, in
't depart. Seine et Oise, behoorende oudtijds
.a. d. minister kardinaal Richelieu, later a. d.
keizerin Josephine, die 't zeer verfraaide.
Bonaparte woonde hier eenigen tijd als eerste
consul. Later behoorde dit lustslot a. d. prins
Eugene de Beauharnais, als zijn moederlijk
•rfgoed. In 1815 werd 't gedeeltelijk verwoest
en 't begon sedert te vervallen, zoodat er in
1829 al d. meubelen v. verkocht werden, die
veel geld opbrachten. In 1842 werd 't voor d.
koningin Maria Christina v. Spanje aange'kocht.
Malmesbury (JAMES HARRIS, graaf V.),
, een Engelsch diplomaat, geb. 9 April 1745 te
Salisbury en over]. 21 Nov. 1820 te Londen,
was achtereenvolgens secretaris v. legatie
te Madrid en gezant te Berlijn, s. Petersburg
on 's-Gravenhage. In 1788 werd hij tot pair
benoemd en hij bracht in 1793 't huwelijk v. d.
prins v. Wales met prinses Caroline v.Brunswtjk tot stand. In 1800 werd hij tot graaf
verheven. Men heeft v. hem: „Diary and
correspondence" (4 din, 1844) en „Letters"
,(2 dln, 1870).
Malmesbury (JAMES HOWARD HARRIS,
graaf v.), een kleinzoon v. d. voorgaande, was
mede een Engelsch staatsman, geb. 25 Mrt.
1807 en over]. 17 Mei 1889 te London. Hij
%word in 1841 lid v. 't Lagerhuis en bij d. dood
.4ijns vaders v. 't Hoogerhuis; verder was hij
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secretaris bij 't depart. v. Buitenlandsche
'taken, geheimzegelbewaarder bij meer dan
een kabinet en tweemaal in een torygezinde
regeering minister v. buitenlandsche zaken,
nl. v. 1858—'69 en v. 1874—'76. Op letterkundig
gebied maakte hij zich bekend door d. uitgave
v. d. gedenkschriften v. zijn grootvader en
v. d. „Memoires v. een Oud-minister".
Malmo, d. vroeger versterkte hoofdstad
v. 't Zuid-Zweedsche len Malmohus en op twee
na d. grootste stad v. 't koninkrijk, met 47540
inw., ligt a. d. Oeresond in 't landschap
Schonen, a. 't begin v. d. spoorwegen n. Stockholm en Ystad; zij bezit een oud slot, tegenwoordig kazerne en gevangenis, een gymnasium, een technische school, een zeevaartschool, een krankzinnigengesticht en een
fraai raadhuis v. 't jaar 1546 met d. groote
Knoetzaal; d. haven is door aanbouw zeer
uitgebreid. Belangrijk is d. industrie, vooral
d. tabaks-, d. sigaren-, suiker- en leerfabricage,
d. ijzergieterij, machinenfabricage en brouwerij, verder d. handel in graan, meel, koloniale
waren, boter, wijn, tabak en lucifers. — Reeds
in 1259 als landingsplaats onder d. naam
Malmhauge, later Malmoge en Malmey, bekend,
werd Malmo weldra belangrijk door haringvangst en handel. In d. geschiedenis is Malmo
bekend door d. vrede, die hier 23 Apr. 1523
gesloten werd tuss. Denemarken en d. Hanze,
door d. belegering v. Zweden en Denen in d.
16e en 17e eeuw, door d. bier 26 Aug 1848
gesloten wapenstilstand tuss. Pruisen en Denomarken en door d. dood v. koning Karel XV
(1872). 't Len Malm5, met een oppervl. v. ruim
87 vk. mijlen en 358 180 inw., is 't zuidwestelijkste, vruchtbaarste en volkrijkste deel v.
Zweden en vormt een Mina woudlooze
vlakte, waar d. bewoners landbouw, veeteelt,
visscherij en scheepvaart uitoefenen.
Ma/n2stron2 (BERNHARD ELIS), een Zweedsch
dichter en letterkundige geb. 14 Mrt 1816 to
Nerike, werd in 1858 professor te Upsala, was
sedert 1849 lid der Zweedsche Academie en.
over]. 21 Juni 1865. Zijn fraaie gedichten werden herhaaldelijk uitgegeven. Zijn voorlezingen over Zweedsche literatuur zijn opgenomen
in zijn ,,Samlaer Skrifter" (8 din, 1866—'69).
Malmstron2
(JOHANN AUGUST),
een
Zweedsch historie- en genreschilder, geb. 14
Oct. 1829 in Oost-Gothland, studeerde v. 1839
t. '45 a. d. Academie v. Schoone Kunsten te
Stockholm, daarna to Dusseldorf en Parijs, en
begaf zich n. Italie, vanwaar hij in 1863 n.
Stockholm terugkeerde; in 1867 word hij hier
tot hoogl. benoemd. Hij schilderde genrestukken v. prachtig koloriet en scenes uit d. Noordsche sagenleor en illustreerde o. a. d. „Frithjofssage" v. Tegner.
illahnstron2 (KARL GUSTAV), een Zweedsch
geschiedschrijver on broader v. d. voorg., geb.
22 Nov. 1822 op Stora Holmstrup, word in 1863
professor to Upsala, na op kosten v. d. staat
Parijs, Londen en Kopenhagen bezocht to
hebben, was v. 1878—'80 minister v. Eeredienst, daarna nogmaals professor on is sedert
1882 rijksarchivaris. MALMSTROM'S voorn. work
is d. bekroonde „Sveriges politiska historia
fran Carl XII, dod till 1772" (6 dln, 1855—'77);
verder schreef hij o. a. „Sveriges statskunskap i kort sammandrag" (6e dr.. 1880).
Maio (5.), een arrondissementshoofdstad
en zeehaven v. d. tweeden rang in 't Fransche depart. Ille-et-Vilaine, a. d. mond v. d.
Rance a. d. noordkust v. Bretagne, op d. in
zee vooruitspringende rots Aron gelegen, is
met Rennes door een spoorweg verbonden,
heeft een oude kathedraal, een college, een
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tiblidtheek v. 10000 din, druk bezochte zeebaden, een veilige haven en 9000 inw., die
levendigen handel, scheepsbo uw en oesterteelt drtiven. SaintMalo is d. geboorteplaats
v. Chateaubriand, Lamenais en andere beroemde Franschen.
Maloja-pas (Ital. Maloggia) (d.), een 1811 M.
hooge pas v. d. Grauwbunder Alpen in Zwitserland, voert v. 't boven-Engadindal of
v. d. bronnen der Inn n. 't dal v. d. tot 't
Pogebied behoorende Maira of Bergell on is
sedert 1839 voor groote rtj en voertuigen
begaanbaar. In d. laatsten tijd heeft men op
d. pashoogte een badplaats gekregen.
Malortie (KARL OTTO UNICO ERNST VON),
.een Hannoversch minister en schrijvor, geb.
15 Nov. 1804 to Linden bij Hannover, ward
in 1850 opperhofmaarschalk en in 1860 geheimraad, was v. 1832—'66 minister v. 't koninklijk
Huis on overl. 11 Oct. 1887 to Hannover.
MALORTIE schreef Per Hofmarschall" (2 din,
1842, 3e dr., 1867), „Der Hof des Kurfarsten
Ernst August" (1857), „Lebensbeschreibung
KOnig Ernst Augusts" (1861), „Beitrage zur
braunschweig-liineburgischen Geschichte"(1860
t. '84), „Die feine Kiiche" (2e dr., 1882), „Das
Menti" (3e dr., 1887).
Malot (HECTOR HENRI), een bekend Fransch
.schrijvor, geb. 20 Mei 1830. to La-Bouille (dep.
Seine-InfOrieure), was eenigen tijd advocaat,
na to Rome gestudeerd to hebben, on wijdde
zich daarna geheel a. d. beoefening der letteren. Hij word medewerker a. Didots „Biographic, generals", schreef vaudevilles voor
schouwburgen, d. tooneelcritiek in d. „Lloyd
Francais" on leverde politieke brochures. Van
zijn werken, die MALOT als een uitstekend realist v. goeden smaak en holder oordeel kenmerken, noemen we d. romans „Les Amants"
(1859), „Les Epoux" (1865) en „Les Enfants"
(1866), verder „La vie moderns en Angleterre"
(1862), „Les aventures de Romain Kalbris"
(1869), „Les Amours de Jacques", „Un beaufrere", „Une bonne affaire" (1870), „La belle
madame Doris", „Une belle-mere", „Un cure
de provence", „Un miracle", „Clailde Martory", „Souvenirs d'un blesse", „Un mariage
sous le second Empire", „Le man de Charlotte", „La fille de la comedienne", Nauberge
du monde" (1875—'76). „Sans famille" (1878,
to Parijs bekroond met d. gouden Montyonprijs), „Le Docteur Claude" (1879). „Une femme
•d'argent" (1881), „Marichette" (1884), „Lyte"
,(1886) enz.
Malou (JULES EDOUARD FRANcOIS XAVIER),
-eon Belgisch staatsman, geb. 19 Oct. 1810 to
Yperen, ward in 1810 directeur V. 't ministerie v.
•Justitie, in 1841 clericaal afgevaardigde in d.
"Tweeds Kamer on in 1844 gouverneur v. Antwerpen. Van 1845—'47 was hij minister v.
Financien, v. 1850—'59 nogmaals afgevaardigde in d. Kamer en v. 1861—'74 senator; hij
kreeg in 1870 d. rang v. staatsminister (zonder
deelneming a. d. ministerraad) en belastte
zich in Dec. 1871 met d. portefeuille v.Financien en 't ministerpresidentschap, welke betrekkingen hij tot 18 Juni 1878, toen 't liberaal kabinet Frere Orban optrad, bekleedde
-en later nogmaals v. Juni—Oct.1884. Hij overl.
11 Juli 1886 to Wolusse. Als schrijvor heeft
MALOU zich bekend gemaakt door zijn „Notices historiques sur les finances de la Belgique de 1831—'65" (1867) on d. „Lettres sur
les chemins de for de l'Etat beige" (1867-68).
Zijn broader JEAN BAPTISTE MALOU, een Be!.
gisch godgeleerde, geb. 30 Juni 1809, overl.
23 Mrt 1864 als bisschop V. Brugge, schreef
,,La lecture de la Sainte Bible on language
VI.
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vulgaire" (2 dln, 1846), „Recherches sur l'auteur
de l'Imitation de Jesus-Christ" (1848, 3e dr.
1858) etc.
Malouinen, Zie Falklandseilanden.
Malpighi (MARCELLO), een Italiaansch anatoom, physioloog en physicus, geb. 10 Mrt
1628 to Crevalcuore in 't gebied v. Bologna,
studeerde a. d. universiteit to Bologna en
ward later ald. hoogl. in d. geneesmiddelleer.
In 1657 ging hij in die betrekking n. Pisa, dock
hij keerde na verloop v. drie jaar n. Bologna
terug, omdat d. lucht to Pisa voor zijn gezondheid schadelijk was. Vervolgens ward hij
in 1662 hoogl. in d. geneeskunde to Messina; hij
geraakte echter weldra met d. aanhangers v.
Galenus en d. Arabische geleerden in oneenigheden, 'tgeen hem andermaal tot terugkeer n.
Bologna bewoog. Eindelijk riep paus Innocentius XII hem in 1691 n. Rome en benoemde daze
hem tot zijn lijfarts en kamerheer. her overl.
hij 29 Nov. 1694. Hij was d. eerste, die zich
bij zijn onderzoek naar 't blood v. 't microscoop bediende. Zijn waarnemingen daaromtrent deelde hij in twee brieven a. Borelli
mee onder d. titel „De pulmonibus". Zijn
verhandelingen over hersenen, tong, netvlies,
gevoels-orgaan, samenstelling der ingewanden,
zenuwen, milt, baarmoed.er enz. bevatten,
ovenals die over d. zijde worm, d. vorming
v. d. vrucht in 't ei, over d. klieren en inzonderheid over d. ontleedkunde der planten,scherpzinnige en leerrijke opmerkingen.Zun „Opera"
zagen to London in 1686 't licht (2 din) en zijn
„Opera posthuma' in 1697 en vermeerderd
onder d. titel. „Opera medica et anatomica
varia" (1743).
Malplaquet, een dorp in 't Fransche dep.
du Nord, bekend door een der bloedigste
veldslagen uit d. oorlogen v. Lodewijk XIV,
nl. dien v. 11 en 12 Sept. 1709, waarin d. tegen
Frankrijk verbondenen onder Marlborough en
Eugenius een luisterrijke overwinning behaalden op d. Franschen onder Villars. d.
Eersten verloren 18 000, d. laatsten 15 000 man
en moeston n. Valenciennes terugtrekken.
Daar d. opperbevelhebber gewond was, ward
daze aftocht met veal bekvfaamheid door
Bouflers bestuurd.
Malta, een Britsch eiland in d. Midden.
Zee, tuss. Sicili6 en Tripolis gelegen, beslaat
met d. naburige, eveneens Bntsche eilanden
Gozzo, Comino en Cominotto 6,71, alleen
5 vk. mtjlen oppervlakte. 't Bestaat uit een
kalkrots, die steil n. d. havenlooze zuidwestkust of holt, zaehter naar 't N.-0. glooit on
daar verscheidene bochten vormt, waarvan
d. baai v. La Valette d. bests is. 't Eiland
heeft vijf kleine beken; bronnen en waterleidingen voorzien d. bevolking v. drinkwater.
Landbouw is alleen daar mogelijk, waar men
d. dorre rotsen verbrokkeld of met Siciliaansche Garde belegd heeft. d. Zomer is meestal
drukkend heet (gem. temperatuur 25° C.) en
zonder regen, d. winter is zacht (gem. temperatuur 14' C. en gaat met hevige regens
gepaard. Met d. andere eilanden samen heeft
Malta 162 640 inw., alleen 145 000, waaronder
5500 Britsche militairen. d. Plantengroei is op
kunstmatig besproeide plaatsen zeer weelderig.
Van d. inw. spreken ongeveer 16 000 Italiaansch, 10 000 (zonder d. troepen) Engelsch;
d. lagere klasse der bevolking spreekt een
met Italiaansch vermengd Arabisch dialect.
d. Bevolking is Kath. en staat onder een
aartsbi ssch op. d. Landbouw produceert katoen,
suikerriet, ooft, zuidvruchten, vooral voortrefielijke vijgen, graan en groenten. Als huisdieren houdt men er runderen, schapen, geiten,
18
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en uitmuntende ezels on muildieren.
-V
Van belang is d. bijenteelt, d. vischvangst
an
en d. koraalvisscherij. Men wint marmer,
albast en zeezout. Bekend zijn d. geweven
gouden en zilveren vlechtwerken en d. schrljnwerkerswaren v. Malta. Van veel belang is
d. scheepvaart on handel, waarvoor La Valetta, d. hoofdstad, d. stapelplaats is. Hier is
ook een universiteit. Door zijn Jigging tuss.
't westeljjk en oosteltjk bekken der Midden.
Zee, 't Avond- en 't Morgenland, Rang en
Noord-Afrika leent zich Malta bij uitstek tot
hoofdstation voor d. stoombootvaart en tot
stapelplaats voor d. handel, evenals tot beschermplaats v. d. zeeheerschappij in d. Middell.
zee on 't is daarom door d. Engelschen tot een
grootsche vesting gemaakt. 't Bestuur is in
banden v. eon gouverneur, wien een raad v.
17 laden ter zijde staat. — Malta, in d. Oudheid
Melite geheeten, word omstr. 1200 v. Chr. door
d. PhoeniciOrs bevolkt, omstr. 800 door d.
Grieken, kwam omstr. 400 v. Chr. a. d. Carthagers en word ten gevolge der Punische
oorlogen a. d. Romeinen afgestaan. In 454 n.
Chr. word 't eiland door d. Vandalen veroverd,
in 494 door d. Gothen, in 534 door d. Byzantijnen, in 870 door d. Arabieren en in 1090 door
d. Noormannen, welke laatsten Malta met Sicionder den heerschappij vereenigden. In 1525
kregen 't d. v. Rhodus verdreven Johannieters
(s. Jans-ridders) v. Karel V; zij vestigden er
zich in 1530 en noemden hun orde voortaari
d. Maltezer-orde. Zij verloren 't eiland in 1798 a.
d. Franschen, toen Napoleon Bonaparte 't op
zijn tocht naar Egypte veroverde; maar in
1800 word 't aan Engeland afgestaan, dat door
't Congres to Weenen (1814) in 't bezit bevestigd
werd. Zie Tullack, „Malta under the Phenicians, Knights and English" (1861); Winterberg,
„Malta, Geschichte and Gegenwart" (1879).
Malte (Croix de), een figuur in 't blazoen,
is een kruis, waarvan elke arm, bij 't snijpunt zeer smal, zich naar 't uiteinde verbreedt en in d. vorm v. een zwaluwstaart in
twee punten uitloopt. 't Was 't onderscheidingsteeken der Maltezer ridders (zie dat art.)
Maltebrun (CONRAD). d. Onder dezen naam
bekende schrijver heetto eigenl. Malte Conrad Brun of Bruun. Geb. in 1775 to Thye in
Jutland, begaf hij zich later, omstr. 1800, n.
Parijs, waar hij zich gedurende zijn volgend
leven meestal ophield en in 1826 overl. Hij
heeft zich door zijn geschriften een grooten
naam verworven en doet zich daarin kennen
als een bekwaam staat- en aardrijkskundige,
dichter en wijsgeer. Zijn opleiding had ten
doel hem tot geestelijke te vormen, doch
zijn voorliefde voor d. staatkunde deed hem
aldra zijn roeping vaarwel zeggen, om zich
a. zijn bevoorrechte studien geheel over te
geven. Hij was een ijverig medewerker a.
't „Journal des debats" en ook bij d. uitgave
v. d. „Nouveau Dictionnaire geographic portatif". Belangrijk zijn voornamelijk zijn „Geographie mathematique, physique et politique"
(16 dln), „Annales des voyages" (24 dln), „Precis de la geographie universelle" (8 din) en
„Apologia de Louis XVIII".
Maltebrun (VICTOR ADOLPHE), noon v. d.
voorg., was eveneens een verdienstelijk geo
graaf en vruchtbaar schrilver, gob. 25 Nov.
1816 to Parijs en overl. 13 Apr. 1889 to Marcoussis. Aanvankelijk voor d. rechtsgeleerde
studien bestemd, werd hij in 1838 leeraar in
d. geschiedenis, doch hij wVde zich sedert 1847
uitsluitend a. d. wetenschap der aardrijkskunde. Hij was langen tijd secretaris v. 't
geographisch genootschap to Parijs, legde een
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nieuwe bewerking ter perse v. 't ;,Precis"
zijns vader, redigeerde 't door dezen gestichte
tijdschrift „Nouvelles annales des voyages'
en schreef bovendien o. a. d. volgende werken: „Itindraire historique de Philippeville
Constantine" (1858), „La France illustree"
(3 dln, 1855—'57), „Les Etats-Unis et le Mexique"
(1862), „Histoire goographique et statistique
de l'Allemagne" (1866—'68) en „l'Allemagneillustree" (1884—'86). Ook bewerkte of vertaalde hij onderscheidene reisbeschrijvingen„
als v. Duveyrier, Lejean, Barth, Livingstone,
Ed. Vogel, Spoke, Burton, Baker on Rohlfs,
Malten (MARIE THEREsE), eigenl. MfiLLER,.
een Duitsche operazangeres (sopraan), gob. 21
Juni 1855 in Insterburg, gaf op verscheidene
plaatsen concerten en schittert sedert 1873 a.
't hoftheater in Dresden, waar zij vooral als
Wagner-zangeres (Kundry in Parcival) uitmunt.
Maltezer ridders.
In of omstr. 't jaar
1048 werd te Jeruzalem door kooplieden uit
Amalfi een kerk met een klooster on een
hospitaal ten behoove v. arme en zieke pelgrims gesticht. d. Monniken stelden zich onder
't patronaat v. Johannes d. Dooper en namen
dienvolgens d. naam Johannes-brooders of
Johannieters aan. Na d. stichting v.'t koninkrijk Jeruzalem door d. kruisvaarders kregen
zij v. Godfried v. Bouillon rijke bezittingen
en, nadat zij door d. paus waren bevestigd,
steeg hun aanzien zeer. In d. 12e eeuw word
hun orde aanmerkelijk uitgebreid, daar hun
tweede grootmeester, Raymond de Puy, hun
nevens d. gewone monnikengeloften ook d.
verplichting oplegde to strijden tegen d. ongeloovigen. Van toen of traden d. Johannieters als een geestelijke ridderorde op en
stegen zij zeer in aanzien on rtjkdom. Doch
dit had, evenals bij andere orden, ook bij
hen ten gevolge, dat d. orde afweek v. haar
oorspronkelijke bestemming en dat weelde,
overmoed en andere ondeugden haar bezoedelden. Bovendien hadden zij hevige twisten
met d. Tempeliers.
Nadat Jeruzalem in 1187 weder in handen
der Mohammedanen gevallen was, begaf zich
d. hoofdzetel der orde n. Cyprus en in 1309
n. 't door d. Maltezer ridders veroverdo Rhodus, waarnaar zij ook Rhodus-ridders genoemd
werden. Zwaren strijd hadden zij aldaar to
voeren tegen d. Turken, a. wie zij eindelijk
in 1522 't eiland rnoesten overlaten. Nadat
zij nu eenigen tijd zonder vasten hoofdzetel
geweest waren, ontvingen zij in 1530 v. keizer
Karel V 't eiland Malta met eenige bljgelegen
eilanden, onder voorwaarde v. to strijden
tegen d. Turken en d. zeeroovers en Malta
a. Napels te zullen afstaan, indien 't hun
gelukte .Rhodus te heroveren. Zij namen toen
d. naam Maltezer Bidders aan en streden
onder hun grootmeester Jean de la Valetta
(stichter v. d. stad v. dien naam) dapper tegen
d. Turken. Onder voor- en tegenspoed hielden
zij zich aldus staande tot d. tijd der Fransche
rovolutie, die hen, nadat d. hervorming hun
reeds vele goederen in protestantsche landen
(Engeland en d. Nederlanden) ontnomen had,
a. d. rand v. een geheelen ondergang bracht.
Toen d. Engelschen in 1800 Malta hadden vetoverd, wierpen d. Maltezer Ridders zich in
d. armen v. Rusland, welks keizer zij tot
grootmeester verkozen. Doch dit ontstemde
d. paus en d. R.-Kath. vorsten zoodanig, dat
hun goederen verbeurd verklaard werden. Na.
d. val v. Napoleon I trachtte d. orde zich
weer to verheffen, doch slechts een schaduw bleef er nog v. haar vroegere grootheid over.

MAL.

MAL.

275

d. Paus vestigde in 1826 hun kapittel to Ferrara en later werden d. balidn der orde in
't Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk hersteld, maar feitetjk is zij geheel vervallen,
hoewel d. kronen v. Oostenrijk on Spanje er
in naam 't grootmeesterschap v. bezltten en
d. tot 't domein der kroon behoorende eigendommen der orde, op afzonderlijken naam beheeren, terwij1 zij d. titel Ridder v. s. Jan,
v. Jeruzalem a. militairen v. hoogen rang
bloot als een onderscheiding vereeren.
d. Kleeding der Maltezer Bidders bestond
in vredesttjd in een langen z warten mantel,
met eon zoogenoemd Maltezerkruis, zijnde
wit met acht punten, op d. borst en op d.
linkerschouder; in d. oorlog droegen zij een
rooden wapenrok met een wit kruis op d.
rug. — Zie Vertot, „Histoire des Chevaliers
hospitaliers" enz. (4 dln, 1726), VilleneuveBargemont, „Monuments historiques des
grandmaitres de l'ordre de St. Jean de Jerusalem" (2 dln, 1829), Falkenstein, „Geschichte
des Johannitterordens" (2 dln, 1833), en 't nieuwere work v. Delaville de Roux, „Les Archives, la Bibliotheque et la Tresor de l'Ordre
de s. Jean a Mane" (1883).
Malthus (THOMAS ROBERT), gab. 14 Febr.
1766 to Rockery, in 't Eng. graafsch. Surrey,
en overl. to Bath, 29 Dec. 1834, was hoogl.
in d. geschiedenis en staathuishoudkunde a.
d. inrichting der Oost-Indische compagnie to
Hereford. In d. staathuishoudkundige wetenschap is hij vooral bekend geworden door
zijn bevolkingstheorie, waarin hij d. mooning
voordroeg, dat, terwijl d. middelen v. bestaan
volgens d. arithmetische reeks 1, 2, 3, 4, 5
enz. toenamen, d. bevolking volgens d. goometrische reeks 1, 2, 4, 8, 16 enz. aangroeide
en derhalve to talrijk ward om a. alien 't
noodige onderhoud to verschaffen; hoewel hij
ook deed opmerken, dat buite ngewone rampen
d. toeneming der bevolking v erdunden, maar
daze dan weer door een buitengewone menigte
huweltjken gevolgd werden. Hij ried d. grootste
omzichtigheid in 't huwen aan. Die theorie
verkondigde hij in zijn geschrift An essay
on the principle of population" (1798). Anders
werken v. MALTHUS zijn: „Principles of political
economy and taxation" (1820) on „Definitions
in political economy" (1827). Zie Molinari,
„Malthus, essai sur le principe de population"
(1890).
Maltose (012 1122 Oil H2 0) is een witte,
harde suikersoort, die door middel v. diastase
uit amylum tegeltjk met dextrine verkregen
wordt, 't polarisatievlak rechts draait, Fehlings
proefvocht reduceert en bij koking met verdunde zuren glucose levert.
./VIa/tzaii (HEINRICH ECKARDT HELMOET
rijksvrijheer tot Wartenberg en
KARL VON),
Penzlin, een beroemd Duitsch reiziger, taalonderzoeker, ethnograaf on schrtjver, gab. 6
Sept. 1826 to Dresden, legde zich op d. Oostersche talon toe, maakte in 1852 eon reis in
Algiers on 't noorden v. Marokko on v.
1853—'54 in d. Levant, Spanje, Portugal, Tunis,
Egypte, Palestina, SyriG, Turkije on Griekenland en wounds eenige jaren to Algiers.
Daarna ondernam hij een reis door 't zuiden
v. Marokko on wist hij, als Arabisch pelgrim
verkleed, to Mekka to komen, waar hij o. a.
d. heiligen berg Arafat bezocht. Z(jn plan
ook op daze wtjs Medina to bezoeken, kon
hij niet ten uitvoer brengen, daar men achterdocht voor d. verkleeden pelgrim had opgev at.
In 1868 bereisde hij Sardini6, in 1869 Tunis,
Tripolis on Malta en in 1870 d. onbekende gewesten v. Zuid-Arabic on hij maakte 22 Febr.

1874, door zenuwlijden gekweld, door een
pistoolschot een eind a. zijn leven. Zijn belangrijkste werken zijn: „Drei Jahre im Nordwesten
von Afrika" (4 dln, 1863, 2e dr. 1868), „Maine
Wallfahrt nach Mekka" (2 dln, 1865), ,,Raise
in den Regentschaften Tunis und Tripolis"
(3 dln, 1870), „Sittenbilder aus Tunis und
Algerian" (1869) en „Reisen in Arabi6n" (2 dln,
1873).
Malus is d. Lat. naam voor een appelboom.
Verder een adjectief, beteekenende kwaad,
slecht; — mala fide, to kwader trouw, arglistig ; malae fidei possessio, onrechtmatig bezit;
nialo modo, op slechte wijze. Malum, plur.
mala, beteekent een ongeluk, onheil, schade.
Malum malo proximum, een lat. spreekwoord
voor: 't eene k waad grenst a. 't andere, of
een ongeluk komt zelden alleen. E duobus
malis minimum eligendum est, v. twee kwaden
moat men 't minste kiezen.
Malva. Dit plantengesl., waarnaar d.
natuurl. fam. der Malvaceae genoemd is, behoort in 't stelsel v. Linnaeus tot d. orde
Polyandria v. d. 16e klasse (Monadelphia). 't
Hoeft d. volgende kenmerken. d. Kelk is
5-spletig, zijn slippen zijn klepsgewijs in d.
bloemknop golegen, d. i. d. randen der slippen
raken elkander aan, zonder elkander to bedekken; d. kelk wordt uitwendig door een
bijkelk omgeven, die rneestal door drie blaadjes gevormd wordt. d. Bloemkroon bestaat
uit 5 omgekeerd-eironde bloembladeren, die a.
d. top veelal uitgerand zijn en wier nageltjes
met 't benedenste gedeelte v. d. buis der
helmdraden vergroeid is. Daze buis der helmdraden is kort en zuilvormig en loopt a. haar
top in een menigte draadvormige helmdraden
uit; d. helmknopjes zijn niervormig on springen met twee klepjes open. 't Vruchtbeginsel
is ongesteeld on in een groot aantal hokjes
verdeeld, die elk een eitje bevatten; 't aantal
stijltjes komt met dat der hokjes v.'t vruchtbeginsel overeen, zij zijn draadvormig en a.
hun voet to zamen gegroeid; d. stempels zijn
stomp. d. Vrucht is een schtevormige, veelkorrelige splitvrucht (schizocarpium) ; d. korrels
(cotta) zijn Oenzadig, zij zijn a. een zuilvormige middolspil bevestigd, waarvan zij bij
rtjpheid ieder afzonderlijk afvallen, zij springen of met twee kleppen of niet open; d.
zaden zijn niervormig en bevatten weinig eiwit
(albumen).

d. Malva's zijn kruiden, halfheesters, heesters of zeldzaam kleine boomen; men vindt
ze over d. geheele aarde, doch in d. landen,
om d. Middellandsche zee gelegen, on a. d.
Kaap de Goode Hoop komen zij 't menigvuldigst voor. Zij hebben afwisselend geplaatste, gesteelde, min of meer gelobde on
v. steunbladen voorziene bladeren; d. bloemen
staan alleen of zijn tros-, aars- en bundelsgewijs bij elk. geplaatst.
Eenige soorten v. malva zijn bij ons inheemsch; d. meest algemeen voorkomende
hiervan zijn Malva sylvestris en Malva vulgaris,
die beide onder d. benamingen Malowe, Maluwe,
Kaasjeskruid of Kaasjesbloem bekend zijn.
Malva sylvestris L. is een twee- of meerjarige, v. Juli tot Aug. bloeiende plant, die
algemeen a. dtjken, langs wegen enz. gevonden
wordt. Haar stengel is opgericht of opstijgond; haar blad- on bloemstelen zijn ruig
behaard, d. bladeren 5- tot 7-lobbig; d. bloemstelen zijn opeengehoopt en staan, wanneer
d. bloemen uitgebloeid zijn, rechtop; d. bloembladen z ij n veel grooter dan - d. kelk, diep
uitgerand on a. d. nageltjes dicht gebaard;
d. blaadjes v. d. bijkelk zijn elliptisch-lang-
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werpig; d. lichtrood gekleurde bloemen zijn
donkerpaars gestreept.
Malva vulgaris Fries (Malva rotundifolia L.)
is een eenjarige, van Juni tot Aug. bloeiende,
op opene en bebouwde zandgronden, langs
wegen enz. voorkomende plant; zij heeft een
neerliggenden, opsttigenden stengel, langgesteelde, 5- tot 7-lobbige, onregelmatig-gekartelde, rondachtige en a. d. voet hartvormige
bladeren; evenals bij d. voorgaande soort zijn
d. bloemstelen opeengehoopt, maar na d.
bloeitijd zijn zij niet opgericht, doch neergebogen; d. bloembladen zijn twee- of driemaal
langer dan d. kelk, diep uitgerand, lichtrood
v. kleur en kleiner dan bij Malva sylvestris;
d. blaadjes v. d. bijkelk zijn lijn-lancetvormig;
d. vruchtkorrels eindelijk, die bij Malva sylvestris door kleine groeven gerimpeld zijn,
zijn bij Malva vulgaris glad of onduidelijk gerimpeld.
't Blad en d. bloemen v. beide soorten zijn
een onschadelijk verzachtend middel, zoowel
voor d. mensch als voor 't vee. Hoewel Malva
sylvestris geheel overeenkomstige eigenschappen met Malva vulgaris s. rotundifolia bezit
en daarbij 't voordeel heeft grooter te zijn en
meer algemeen bij ons voor te komen, waarom
haar kruid gemakkelijker kan verzameld
worden, schrijft onze Pharmacopaea echter
voor, dat d. Herba Malvae voor d. apotheken
alleen v. d. laatstvermelde soort mag gewonnen worden; deze Herba Malvae levert een
verzachtend, sltjniachtig middel, dat inwendig
vooral in afkooksel, maar ook uitwendig tot
omslagen enz. in d. geneeskunde gebruikt
wordt.
't Blad v. beide soorten is in d. Over-Betuwe
onder d. naam Kaasjes- of Keesjesblad bekend
als een huismiddel om wonden te heelen. In d.
Neder-Betuwe bezigt men d. Kaasjesbladen ter
verdrijving v. d. schijven (verhardingen) in
d. uiers der koeien.
Vroeger warden ook d. radix, fibres en 't semen
Malvae in d. geneeskunde aangewend; met d.
bloemen geschiedt dit ook thans nog bier en
daar; maar 't zaad en d. wortel zijn geheel en
al in onbruik geraakt, hoewel d. laatste althans
dit niet schijnt te verdienen.
Men heeft in d. bloemen v. Malva sylvestris
een goed reagens op alkalien ; papier nl., met
't sap of d. tinctuur dezer bloemen gedrenkt,
wordt door alkalien fraai groen gekleurd.
Ook Malva _Alcea L., een overblijvende, in
Juli en Augustus bloeiende plant, komt bij
ons op overschaduwde plaatsen, a. heggen
enz. voor; d. wortel en 't kruid dezer plant
waren vroeger als radix et herba Alceae officinoel; d. wortel moat wel eens als een vervalsching v. Heemstwortel in d. handel worden
aangetroffen.
Malva moschata L., een overbliivende, in
Juli en Augustus bloeiende plant, is made
inlandsch en wordt op ruwe, grazige plaatsen,
a. heggen enz. gevonden.
di Gekrulcle Malowe (Malva crispa L.) eindelijk, een eenjarige, in Griekenland inheemsche
plant, die om haar bladeren met kroezen en
golvenden rand, welke 't zoogen. dessertblad
leveren, ook wel eens als moesgewas gekweekt wordt, komt bier en daar verwilderd bij ons voor.
In d. tuinen worden, behalve onze inlandsche soorten, ook nog verschill. uitheemsche
malva's gekweekt, zooals bijv. ilfalva rnauritiana L., ilL capensis Cay., M. divaricata Andr.,
M. campanulata Paxt. enz.
een zeer kostbare wijn, zoo
Malvezij,
geheeten naar d. stad Napoli di Malvasia in

Morea, waar hij 't best groeit. Men vindt
hem ook op Cyprus, Candia en andere eilanden v. d. Griekschen archipel, buitendien nog
op Teneriffe en in Sa,rdinie, in 't Napelsche en
in Provence. Goede malvezij is zoet, krachtig
en kenbaar a. een eigenaardigen geur en
smaak. d. Echte wordt door d. Italianen bij
wijze v. spreekwoord „manna alla bocca, balsam° al celvello" genoernd, d. i.: manna voor
d. mond en balsam voor d. hersens.
Malwa,

een landschap in Midden-India;

't heeft op circa 2090 vk. mijlen 3 1/2 mill. inw.
en vormt een tafelland v. ongeveer 500 M.
hoogte, dat in 't Z. door 't Vindhya• en in
't N.-W. door 't Arawalligebergte begrensd
wordt en naar 't N.-0. of helt. Hierop liggen
behalve vele kleine staatjes Bopal, Dewas en
d. Mahrattenstaten Gwalior en Indor. d. Bewonors bestaan uit Bhil, Gond, Radsjpoeten
en verscheidene Hindoestammen en verbouwen op d. vruchtbaren bodem als een
belangrijk product maankop voor d. opiumwinning. d. Enkele vorstendommen, waarin
Malwa bij d. ondergang v. d. mogol verviel,
kwamen in 1817 onder Engelsch bestuur.
1VIalzel (JOHANN NEPOMuK), een Duitsch
instrumentmaker en muziekhandelaar, gab.
in 1772 to Regensburg en overl. in 1838 in Amerika, maakte zich vooral bekend door d. naar
hem genoemden maatwijzer of metronooni.
Mamelukken of Mammelu_k_ken. Dit
woord, afgeleid v. 't Arabisch werkwoord
meleck (bezitten), beteekent slaaf. d. Oorsprong

v. 't korps, dat in d. geschiedenis onder dien
naam bekend is, klimt op tot d. 13e eeuw,
toen Dsjingis-Khan a. 't hoofd zijner Mongolen Azi6 zegevierend doortrok en tot in
Rusland doordrong. d. Tataren, 't moorden
moede geworden, hadden een groot aantal
jonge lieden v. beiderlei kunne gevankelijk
meegevoerd. d. Sultan v. Egypte Nodsjmaddin zag hierin een goede gelegenheid om met
weinig onkosten eenige troepen op to richten,
wier schoonheid en moed bekend waren. In 1230
liet hij 12 000 Tsjerkessen, Mingreliers On Turken
koopen en had hij in weinig tijds een schoon
en geoefend korps gevormd. Maar al spoedig
begonnen zij stoutmoedig en oproerig to worden. Zij mengden zich in d. regeeringszaken en
zetten zelfs d. sultans af. Eindelijk in 1250
vermoordden zij d. laatsten Turkomanschen
vorst en riepen zij een hunner tot sultan uit.
Daze hield zijn toomelooze soldaten met d.
verovering v. Syria bezig en regeerde 17jaren,
maar geen zijner opvolgers bracht 't tot zulk
een lang bestuur. In d. tijd v. twee en halve
eeuw volgden 47 dwingelanden elk. op, die
meestal op een gewelddadige wijs om 't leven
kwamen. Eindelijk overvron Selim, sultan der
Osmannen, hun laatste opperhoofd ToumanBey in 1517; hij stelde over hen een Turkschen pasja aan, deed hun zeven opperhoofden in d. divan zitting nemen en benoemde
uit hun midden d. 24 bey's of stadhouders v.
Egypte. Doze toestand duurde twee eeuwen,
waarin d. Mamelukken zoodanig in aantal en
rijkdommen vermeerderden, dat 't gezag der
Turken niet meer dan in schijn bestond. Een
opmerkeltjk verschijnsel is, dat alle kinderen
op vroegen leeftijd stierven, terwijl zij zich
voltallig hielden door slaven uit d. Kaspische
en Zwarte zee. In 't laatst der vorige eeuw
telden zij omstr. 8500 man. Ibrahim-Bey
voerde er toen 600, Marad-Bey 400 aan,terwij1
nog een twintigtal bey's er leder v. 50 tot
200 onder hun bevelen hadden. Zij waren met
eon Engelsche buks, twee pistolen, een knots
en een Turkschen sabel gewapend en uitmun-

MAM.

277

tend bereden. Egypte zuchtte onder hun
dwingelandij, toen Bonaparte hun verdelging
in een proclamatie, to Alexandria uitgevaardigd, afkondigde. In weinige dagen sloeg hij
hen to Ramamih en to Chebreisse a. d. Pyramiden, terwijl 't fort El-Arisj na een scherp
gevecht in hadden der Franschen viol. Toen
d. Franschen d. oevers v. d. Nij1 verlaten hadden, staken d. Mamelukken 't hoofd weer op;
zij verdrukten 't land en waren steeds oproerig,
totdat Mehemed-Ali pasja v. Egypte word.
Doze wist. onder voorwendsel afscheid v.
hen to nernen, d. meeste bey's n. Cairo to
lokken en liet hen 1 Mrt 1811 in d. citadel
alien vermoorden. Van d. 470 Marnelukken,
die 's morgens to paard gezeten hadden, ontkwam geen enkele a. d. moord. Gelijke bevelen werden alom rondgezonden en meer
dan 1000 Mamelukken kwamen bij doze gelegenheid om. Degenen, die zich hadden kunsen redden, vluchtten n. Nubia en sloegen
zich in d. omstreken v. Dongolah neder, toen
d. tocht v. Ismael-Pasja hen d. laatsten slag
toebracht. In 1822 vroegen d. Mamelukken
verlof, zich weder ir, hun vaderland to vestigen. Mehemed-Ali stond dit verzoek toe,
maar op zulke harde voorwaarden. dat d.
Mamelukken er zich niet aan onderwierpen
en liever in ballingschap, doch onafhankelijk
bleven leven. Zij verminderden echter elken
dag in aantal on welhaast bestonden zij nog
slechts als een geschiedkundige herinnering. —
Napoleon vormde in 1804 een compagnie Mamelukken, welke bij zijn garde ingedeeld ward
en samengesteld was uit een aantal Mamelukken, die d. Fransche legars bij hun vertrek
uit Egypte gevolgd waren. In d. laatste tijden
v. 't eerste keizerrijk vormden zij eon esca&on v. 250 man. d. Meesten hunner werden
bij d. woelingen in 't zuiden v. Frankrijk, na
d. troonsafstand des keizers, door 't woedend
gemeen vermoord.
Marnertijnen, d. i. mannen v. Mars,
waren Campaansche hulptroepen, in dienst
v. Syracuse op Sicilia staande. Na d. dood
v. Agathoclos, tyran dier stad, in 289 v. Chr.
ontslagen, richtten zij to Messana (thans
Messina) een roofstaat op, die weldra gevaar- •
lijk ward, zoowel voor d. bewoners v. Syracuse als voor die v. Carthago. Nadat zij door
koning Hier° geslagen waren, zocht een gedeelte der MamertUnen ondersteuning bij d.
Romeinen, terwijl d. overigen die bij Carthago
zo'chten. Boide volken begeerden vasten voet
op Sicilia to krUgen, welke omstandigheid d.
aanleiding ward tot 't uitbarsten v. d. eersten
Punischen oorlog in 264 v. Chr.
Mamiani della Rovere (Graaf TERENzio), een Italiaansch dichter, philosoof on
staatsman, gab. in 1800 to Pesaro, ward in
1831 als lid v. 't Voorloopig Bewind v. Bologna
betrokken in d. onlusten in d. Kerkelijken
Staat, vluchtte n. Parijs en trachtte d. wedergeboorte v. Italie made to beworken. In 1848
ging hij n: Rome on ward hij. als leider der
gematigde partij, minister v. Binnenlandsche
Zaken, daarna v. Buitenlandsche Zaken in
't kabinet Galetti. Ook was hij afgevaardigde
n. d. Romeinsche Constituante, tot d. Republiek
afgekondigd ward. In weerwil v. zijn bemoeiingen ten gunste v. d. paus moest hij zich na
't herstel v. 't pauselijk gezag a. d. vervolgingen der reactie onttrekken, waarop hij n.
Genua ging en daar een academie v. wijsbegeerte stichtte. Sedert 1857 was hij professor
in d. philosophic to Turijn: hij ward in 1860
onder Cavour minister v. Onderwijs, in 1861
gezant to Athene on in 1865 in Bern on yes-
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tigde zich in 1870 to Rome. Hier was hij een
tijdlang vice-president v. d. Raad v. Onderwijs,
gal hij 't tijdschrift „La filosofia delle scuole
italiane" uit on overl. hij 21 Mei 1886. HU
schreef: „Rinnovamento della filosofia antica
italiana" (1834, 2e dr. 1836), „Poesie" (1857, 2e dr.
1864), „Confessioni d'un metafisico" (2 din, 1865),
„Questioni sociali" (1882) enz.
Mammalia of Mammalian (v. 't Lat.
mamma, d. vrouwenborst) beteekent zoogdieren, dieren, die borsten hebben om to
zogen.
.Mammon, een Chaldeeuwsch woord, dat
onderaardsche schat, rijkdom beteekent, verder d. goud• of geldgod. Mammonist, een mammonsdienaar, een wereldschgezinde.
Mammouth (Elephas primigenius) is d.
naam v. een olifantensoort (zie Olifant), w
in d. periode der aarde, welke d. tegenwoordige
onmiddellijk voorafging, geleefd heeft on v.
welke d. overblUfsels, voornamelijk d. kiezen,
betrekkelijk dikwijls aangetroffen worden.
Daze dieren verschilden weinig v. d. Indischen
olifant; evenwel waren zij veal grooter (tot
5 M. hoog). Pallas vond reeds in 1772 stukken
v. een mammouth in 't ijs v. Noord-Siberia; in
1805 vond men een kop, met huid on haar bedekt, op Oenalasjka. Doch d. merkwaardigste
vondst v. Bien aard was die, welke in d. zomer
v. 1799 a. d. linkeroever v. d. Lena niet ver
v. haar mond plaats had. Een hoofdman der
Toengoezen, Schumachoff, vond. een geheelen
mammouth in 't Us vastgevroren. In 1801
was een zijde ontbloot, alsmede een slagtand;
eerst in 1804 kon men 't dier naderen on
zaagde men zijn tanden af, terwijl d. Jakoeten
't vleesch af hieuwen voor hun honden. In
1807 bezocht d. s. Petersburger zooloog Adams
't geraamte, teen reeds nagenoeg v. vleesch
on huid beroofd. Alleen d. kop, een voor- on
een achtervoet waren nog gaaf; zelfs zag
men in d. linker oogholte nog oogappel.
Adams ontleedde zorgvuldig 't gansche geraamte en zond 't naar s. Petersburg. 't Had
een hoogte v. 3 en een lengte v. 5 M., ongerekend d. slagtanden, die ieder 3 M. lang
waren en to zamen 170 KG. wogen. Te Jakoetsk
had dezelfde reiziger slagtanden v. 5 M.
lengte gezien. d. Huid was donkerbruin on
met roodachtig haar on zwarte borstals bedekt.
Ook in ons vaderland vindt men v. tijd tot
tijd beenderen en kiezen v. d. mammouth.
Men vergelijke met dit art. 't art. Mastodon.
Zie ook Much, „Ueber die Zeit des Mammuts" (1881).
Man, een Engelsch eiland in d. Iersche zee,
10,7 vk. mijlen groot, ligt t. Z.-W. v. Solway
Firth on wordt door eon bergketen doorsneden,
die zich in d. Snae-Fell tot 610 M. verheft. d.
Kusten zijn voor 't grootste deal rotsachtig
on steil. De 53 560 inw., Manx geheeten, zijn
v. Celtischen stam, maar spreken slechts voor
1 /6 d. evenzoo geheeten oude taal. d. Bergbouw levert lood, zilver, zink. ijzer on koper.
Landbouw wordt hoofdzakelijk in 't Z. en
't vlakkere N. gedreven; voor d. rundveeteelt
on d. uitgebreide schapenteelt biedt 't gebergte
voortreffelijke weiden. Belangrijk is d. vischvangst, vooral die op haring, en d. scheepvaart.
d. Bevolking behoort tot d. Episcopaaische
Kerk en heeft een eigen bisschop. Man heeft
zijn eigen grondwet on is niet in 't Engelsche
Parlement vertegenwoordigd. Aan 't hoofd v.
't bestuur staat een door d. regeering benoemden gouverneur. 't Eiland ward door Caesar
Mona geheeten. d. Hoofdstad en zetel der
regeering is Castletown a. d. zuidkust.
Manaar, een klein eiland a. d. noord-
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westkust v. Ceylon. d. Golf van Manaar, zeer
ondiep, is om d. paarlvisschertj baroemd.
d. Belangrijkste paarlbanken liggen bij 't
eiland Manaar en langs d. kust v. Ceylon.
Bovendien vangt men veal holothurion, die
als tripang n. China gaan, en in groot aantal
komt ook d. dugong of zeejonkvrouw, een
zeezoogdier, voor. De a. d. noordwestzijde v.
't eiland gelegen stad Manaar is d. hoofdzetol
v. dezen tak der visscherij.
Manabz, d. middelste kustprovincie v. d.
Zuid-Amerikaansche Republiek Ecuador, wordt
in 't N. door d. aequator doorsneden en heeft
op ruim 271 vk. mijlen 67 852 inw. Onder d.
korte rivieren v. d. prov. zijn d. Rio Chones
en d. Rio Tosagua d. belangrijkste. d. Hoofdplaats, in 't binnenland gelegen, is Puerto
Viejo.
Manacor, een stad in 't 0. v.'t Baleareneiland Mallorca, ligt in een rijk bebouwde
vlakte, is door een spoorweg met d. hoofdstad Palma verbonden, heeft een oud paleis
v. d. koningen v. Mallorca en telt 14 930 inw.
Talrijke landhuizen dienen a. d. rijke bewoners
v. Palma in 't schoone jaargetijde tot verblijf.
Manasse, een der stammers Israels, aldus
genaamd naar d. oudsten zoon v. Jozef en
Asnath. 't Erfdeel v. dezen stam bestond uit
twee gedeelten: 't eene lag in 't eigenlijke
Kanaan en had Issaschar t. N. en 0., Ephraim
t. Z. en d. Middell. Zee t. W.; 't andere maakte
't geheele noordelijke gedeelte v. 't Overjordaansche uit.
Mancha of La Mancha, 't zuideltjk
deel v. 't Spaansche landschap Nieuw-Castilie,
beroemd als 't vaderland v. Don Quichotte;
't bestaat deels uit woeste, waterarme vlakten v. 600-800 M. hoogte, met zout bevattende
beken (Mancha baja, d. laag Mancha), deels
uit d. noordelijke uitloopers v. d. Sierra Morena (Mancha alta, d. i. hoog Mancha), die
ter hoogte 1000-1300 M. zich tot 't dal v.
d. Guadiana uitstrekken. d. Bodem is vruchtbaar en vooral in regenrijkejaren zijn d. oogsten
uitmuntend.
Manche (La), Zie Kanaal ('t).
Manche (La), 't naar 't gelijknamige Kanaal genoemde Fransche depart., wordt in
't W., N. en N.-0. door d. zee, in 't 0. door d.
departementen Calvados en Orne en in 't Z.
door d. departementen Mayenne en Ille-etVilaine begrensd. Uit 't schiereiland Cotentin
en 't landschap Avranchin, beide tot Normandie behoorende, samengesteld, telt 't
depart. op 180 vk. mijlen 520 865 inw. en is 't
verdeeld in d. arrondissementen Valognes, Mortain, Coutances, Cherbourg, Avranches en s. LO.
d. Hoofdstad is s. LO. 't Depart. heeft weinig
ontwikkelde, voornamelijk rotsige kusten en
bestaat grootendeels uit laag- en heuvelland.
't Klimaat is vochtig en gelijkmatig warm;
d. besproeiing is door d. vele kleine kustrivieren rijkelijk. d. Bewoners oefenen scheepvaart, landbouw, handel en veeteelt en vooral
ooftteelt uit. d. Veestapel is belangrijk, d.
rijkdom a. mineralen v. weinig belang en
evenzoo d. industrie.
Manchester is d. naam v. een Engelsche
en v. een Amerikaansche stad. 't Eerste Manchester is een fabrieks- en handelsplaats in
't Engelsche graafsch. Lancaster, gelegen in
een vlakte a. d. linkeroever v. d. Irwell, welke
Manchester scheidt v. Salford, een der vele
voorsteden v. deze industriestad, a. 't Bridgewaterkanaal gelegen. 't Eigenlijke Manchester
heeft 505 3415 inw., met Salford e. a. voorsteden
beloopt dit aantal bijna 700 000. d. Tarnelijk onregelmatig gebouwde en onvriendelijke oude
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stad bevat d. kathedraal, die uit d. 15e eeusir
dagteekent; d. nieuwe wijken prijken veelai
met fraaie huizen en paleizen. d. Voorn. openbare gebouwen zUn: 't v. 1866—'75 in Gothischen stijl gebouwde stadhuis, gerechtshof
(Assize Court.), d. beurs, 't handelsgebouw,
(Trade Hall), enz. Sedert 1882 is Manchester
d. zetel der Victoria-universiteit, waarvan 't
eenige college 't door d. vrtidenker R. Owen
gestichte Owens-college is. Aan inrichtingen
voor onderwijs bezit Manchester verder een
geneeskundige school, seminaria voor d.
'godsdienstleeraars der verschill. gezindten,
een Latijnsche school, 't in 1651 gestichte
Cheetham College, verscheidene groote bibliotheken, enz. In 't Peel Park in Salford bevindt zich een museum, in 't Queenspark
een museum voor kunstnijverheid; onder d.
standbeelden moeten genoemd worden dat
voor Prins Albert, Peel, Cobden, Watt, Wellington en Dalton. Onder d. inrichtingen
voor liefdadigheid staat 't groote ziekenhuis
bovenaan; verder zijn er verscheidene weeshuizen, inrichtingen tot opname van blinden,
krankzinnigen en doofstommen. Manchester
is d. zetel v. een Anglicaanschen, Salford v.
een Katholieken bisschop. Als fabrieksstad
is Manchester het middelpunt der Engelsche
katoenindustrie, die er 27 156 menschen (in
1881) bezighoudt. Daarmede gaan ververijen,
bleekerijen en drukkerijen gepaard; voor 't
overige bezit d. stad machinenfabrieken,Uzergieterijen, papier- en gomfabrieken, zijdeweverijen, enz. Manchesters havenplaats is thans
nog Liverpool, waarmede Manchester door een
spoorweg is verbonden; 'mar na d. voltooiing
v. 't in 1887 begonnen zeekanaal zal Manchester zelf een zeehaven worden. — Gebouwd
op d. plaats v. 't oude Romeinsche Manucium,
verkreeg Manchester in 1301 stedelijke rechten; in d. 14e eeuw was 't reeds belangrijk
door d. vele wollen en linnen goederen, die
er vervaardigd werden, welke industrie vooral
uitgebreid werd in d. 17e eeuw door d. vele
uitgeweken Vlamingen, die er zich kwamen
vestigen. In d. 18e eeuw stichtten arbeiders
uit d. plaats Wigan bij Liverpool d. eerste
katoenspinnerij in Manchester en in 1789 werd
d. eerste stoommachine in gebruik genomen.
In 't jaar 1719 telde d. stad 8000, in 't jaar
1759 20 000, in 1801 94 000, in 1841 (met Salford)
353 390 inw.; op dezelfde wijze is ook 't aantal
inwoners in de naburige plaatsen toegenomen. —
't Andere Manchester is d. volkrijkste en be-

langrijkste stad in d. Noord-Amerikaanschen
staat New-Hampshire, met 32 630 inw., ligt in
't Z. v. dien staat a. d. Merrimac en is fraai gebouwd. 't Is d. belangrijkste fabrieksstad v.
New-Hampshire, voornamelijk door zijn spinnerijen, weverijen en machinenfabrieken (locomotieven, stoommachines enz.). d. Merrimac
levert d. beweegkracht voor d. meeste dier
fabrieken, daar men sedert 1840 partij trekt
v. d. in d. nabijheid der stad gelegen water-

vallen.
Manchester noemt men ook een fluweelachtige katoenen stof, die gekeperd, glad of
gestreept in verschill. steden v. Engeland gefabriceerd wordt.
Voorts is 't d. naam v. een aanzienlijk
geslacht v. Engelsche graven en hertogen,
welks stamboom tot d. dagen v. Willem d.
Veroveraar (11e eeuw) opklimt. 't Laatste hoofd
v. dat geslacht was WILLIAM DROGO MONTAGU, vroeger viscount MANDEVILLE, geb. 15
Oct. 1823 en oven. 21 Mrt 1890 to Napels.
Onder d. naam 21Ianchesterpartij of Manches-
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iterschool verstaat men een staatkundige partij,
voortgekomen uit d. opposite tegen d. graanwetten (zie 't art. Anticornlawleague). Zij
huldigt 't beginsel v. d. vrtjen handel en bezit
to Manchester een afzonderlijk gebouw, d.
„Free-trade-Hall" genaamd. Richard Cobden
.(zie Cobden) wordt als d. stichter v. doze partij
beschouwd. Uitvoeriger vindt men hierover
gehandeld bij Walcher, „Richard Cobdens
volkswirtschaftliche and politische Ansichten" (1885).
Mancini (PASQUALE STANISLA.US), een Italiaansch rechtsgeleerde en staatsman, geb.
17 Mrt 1817 te Castel Baronia in 't Napelsche,
was advocaat in Napels, toen hij in 1848 in
-9 t Napelsche Parlement verkozen werd, en werd
in 1849 professor a. d. universiteit te Turijn
,en in 1860 lid v. 't Italiaansche parlement,
waar hij zich bij d. linkerzijde aansloot. In
1862 was hij gedurende korten tijd minister
v. Onderw(js; hij werd in 1872 professor a. d.
universiteit te Rome, was v.1876—'78 minister
v. Justitie en Eeredienst en bracht als zoo-danig in 't bijzonder een wet op d. gedwongen
leerplicht tot stand. Van 1881—'85 was hij
minister v. Buitenlandsche Zaken en hij overl.
26 Dec. 1888 te Napels. Van zijn talrijke geschriften noemen we : „Bibliotheque des sciences morales, legislatives et economiques"
(1840—'47), „Droit international public" (1871),
,Questions choisies de droit civil" (1876) enz.
Zijn echtgenoote was sedert 1840 d. dichteres
LAURA BEATRICE MANCINI, geb. OLIVA, geb. 1823
to Napels, overl. 17 Juli 1869 te Florence. Haar
.eerste work, 't treurspel „Ines" (1845), werd gevolgd o. a. door 't gedicht „Colombo al convento della Rabida" (1846) en „Poesie varie"
<1848). Haar nagelaten gedichten verschenen
onder d. titel „Patria ed amore". Haar leven
beschreef Savini (1863).
Mancipium (v. 't Lat. manes hand, en
ncapere, namen) beteekent bij-de-hand-naming,
gerechtelijke koop, eigendom. Mancipatie (Lat.
inancipatio) was bij d. Romeinen d. overgeving
v. een zaak als eigendom ; vandaar toeeigening,
{mderwerping.
Mandalay of Mandaleh, vroeger d.
hoofdstad v. t onafhankelijke Achter-Indische
rijk v. Birma en thans d. hoofdplaats v. 't
tot Britsch-India behoorende gebied v. OpperBirma, ligt 4 KM. v. d. linkeroever der Irawadi, in een uitgestrekte vlakte en telt circa
.65 000 inw., waaronder velen uit 't naburige
Manipoer en ook Chineezen zijn, verder Italianen, Franschen on Grieken. In 't midden ligt
't door muren en palissaden ingesloten stadsdeel, dat vroeger d. koning v. Birma met zijn
hof bewoonde. Men vindt in d. stad, waar d.
meeste huizen uit tegels en bamboos vervaardigd zijn, vele Boeddhistenkloosters on
tempels met aanzienlijk beeldhouwwerk. In
d. talrijke bazaars ziet men, niettegenstaande
toenemenden Engelschen invoer, nog steeds
producten der inheemsche zijdeweverij, bouten ivoorsnijderij. Mandalay werd in 1859 gesticht, in 1878 door koning Thibau in d. plaats
v. Amarapoera tot residentie verheven en in
1885 door d. Engelschen ingenomen. Thibau
werd gevangen n. India gevoerd, zijn land in
Jan. 1886 bij Britsch-India ingelijfd. Engeland
verzekerde zich daardoor nieuwe handelswegen. n. 't Z. v. China (Human). Sedert 1889
is d. spoorweg geopend, die Mandalay met
d. haven Rangoon in Nader-Birma verbindt.
Mandamus (v. 't Lat. mandare, verordenen, bevelen) beteekent „wij verordenen" on
wordt gebezigd bij d. uitvaardiging v. een
bevel v.'t opperste gerechtshof in Engeland. —

MAN.

Mandaten (v. 't Lat mandatum, bevel) beteekent
lastgevingen. In 't Romeinsche staatsrecht,
v. d. keizertijd bedoelde men er d. instructia ,
in me,di.kzrahogembtn
d. provincie gaf.
In Duitschland heetten mandaten d. dagvaardingen, waarmee men gedaagd werd voor
't Rijkskamergerecht, dat door keizer Maximiliaan I was ingesteld, om d. twistgedingen
tuss. d. rijksstanden to beslissen.
Mandaten heeten ten onzent ook d. schriftelijke aanwtjzingen v. d. minister v. Financi6n
of v. een burgerlijk bestuur a. een ambtenaar,
die staatsgelden onder zich heeft, d. last inhoudende, dat hij d. houder v. dat stuk (een of
ander schuldeischer v. d. staat of v. een gemeente) d. in 't stuk vermelde som zal uitbetalen.
Mandara, ook Wandala, een staat in
midden-Soedan (Afrika), circa 100 vk. mijlen
groot, ligt t. Z. v. 't Tsadmeer on vormt in
't N. eon moerassige vlakte met groote gummiwouden, in 't Z.-W. een circa 1000 M. hoog
bergland. De 150 000 inw., waarvan 30 000
alleen op d. hoofdstad Doloo komen, zijn met d.
Kanoeri's verwant on voor 't grootste deel nog
heidenen. Alleen in d. steden wonen Mohammedanen. 't Land staat onder een sultan, die
sedert 1863 a. Bornoe schatplichtig is.
Mandarijnen is d. naam, die met eon.
Portugeesch woord door d. Europeanen gegeven wordt a. alle openbare ambtenaren in
China. Zij maken een soort v. ambtsadel uit en
worden onderscheiden in burgerltjke (Kwang)
on militaire (Foe). Geboorte noch vermogen
komen bij d. benoeming der ambtenaren in
aanmerking; alleen 't talent opent d. toegang
tot 't bekleeden v. staatsambten, behalve
sommige in enkele provincith, welke gekocht
worden. Alle mandarijnen, v. welken rang
ook, worden om d. drie jaren verplaatst, ter
voorkoming v. to nauwe gemeenzaamheid
met d. burgers. Daarom wordt ook op last
der keizerlijke regeering alle vier maanden
een nieuwe uitgave gedrukt v. 't zoogen.
roode book, behelzende d. namen, ambtsbetrekkingen on standplaatsen der mandarijnen, on mogen zij ook niet in d. provincie
hunner geboorte geplaatst worden, gelijk zij
ook bij 't aangaan v. een huwelijk op hun
standplaatsen dadelijk naar elders worden
verplaatst. Als vertegenwoordigers des keizers genieten zij hooge ear on mogen zij
slechts gevonnisd worden na alvorens v. hun
waardigheid ontdaan to zijn. Er zijn 9rangen
v. mandarijnen, die onderkend worden a. drie
onderscheidingsteekenen : d. mutsknop, 't
borstbeeld en d. gordel. d. Eerste rang draagt
als mutsknop een robijn, als borstbeeld eon
v. gouddraad geborduurden pelikaan, als
gordelversiersel agaten on robijnen. d. Tweede
een knop v. rood koraal, als borstbeeld een
gouden hen, als gordelversiersel vier gouden
schilden, met robijnen bezet. d. Derde een
knop v. blauw salter, als borstbeeld een pauw,
als gordelversiersel vier gouden schilden, doch
zonder robijnen. d. Vierde draagt een knop
v. lazuursteen, als borstbeeld een kraanvogel
en een gordelversiersel v. vier gouden schilden
met een zilveren bal. d. Vijfde een kristallen
knop, een witte fazant on drie gouden schilden
met zilveren bal. d. Zesde een knop v. meerschuim, een ooievaar on vier schildpadden
schilden met zilveren bal. d. Zevende een
gouden knop, een patrijs en vier zilveren
schilden. d. Achtste een gouden knop, een
kwartel en vier lichte hoornen schilden met
zilveren bal. d. Negende een zilveren knop,
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een muss en vier zwarte schilden. d. Militaire
mandarijnen zijn v. d. burgeilijke alleen
onderscheiden door 't borstbeeld, dat bij d.
eersten rang bestaat in een Ky-lin (een fabelachtig dier), bij d. tweeden in een leeuw en
verder in een panter, een tijger, een beer, een
luipaard, een rhinoceros en een zeepaard.
Ook zijn d. hooge mandarijnen d. lage
onderscheiden door d. chao-tsjoe of halsband.
d. Burgerlijke mandarijnen hebben een hoogeren rang dan d. militaire. — Mandarijntjes
of mandarinen is d. naam v. een kleine soort
chinaasappelen uit Malta.
Mandelgren(Nns MANSSON), een Zweedsch
schrijver over beeldende kunst, geb. 17 Juli
1813 to Ingelstrade. Hij bezocht v. 1838—'41
Kopenhagen, maakte vervolgens een reis door
Zuid-Europa en werd in 1843 hoogl. a. d.
schilderacadernie to Kopenhagen. Bij herhaling
deed hij nog verschill. reizen in 't belang
zijner studien door zijn vaderland, alsmede
door Noorwegen en Denemarken on hij schreef
o. a. d. volgendo werken: „Monuments scandinaves du moyen-age" (1853—'63), „Samlingar 'till svenska konst-och odlingshistorien"
(1866—'68) en „Atlas de l'histoire de la civilisation on Suede" (1878 on volg.). Ook richtte
hij to Kopenhagen 't oudheidkundig genootschap op.
Mandelsteen noemt men gesteenten, in
welke rondo of langwerpig rondo, naar amandelen gelijkende blaasvormige ruimten aanwezig zijn, die gedeeltelijk ledig, gedeeltelijk
a. d. wanden met verschill. mineraalsoorten
bekleed en somwijlen ook geheel opgevuld
zijn. Menigwerf zijn daze blaasruimten zoo
veelvuldig, dat zij alleen door dunne tusschenwanden v. elk. gescheiden zijn. 't Gesteente
heeft zijn naam naar d. hoofdmassa, die erin
voorkomt. Als zoodanig heeft men dioriet- of
groensteenachtig mandelsteen, doleriet-, basaltenz. mandelsteen.'t Doleriet-mandelsteen heeft,
behalve ledige ruimten, ook ruimten, wier
wanden met een ijzerokerachtig en kwartsachtig overtreksel bedekt zijn, terwijl men
er ook aantreft, die met kalkspaath en
chalcedoon gevuld zijn. 't Basalt-mandelsteen
heeft sours groote blaasruimten, die of ledig,
of kwarts, jaspis, amethyst, chalcedoon,
mesotyp, analciem, stilbiet, harmoterm, laumontiet, chabasie, kalkspaath, enz. bevatten.
't Lat. mandare, verMandement (v.
ordenen) is een vermanende opdracht v. d.
R.-Kath. geestelijkheid; een herderlijke brief.
Brander (KAREL VAN), eon schilder en beroemd levensbeschrijver v. schilders, word in
1548 to Meulenbeke in Vlaanderen uit een
adellijk geslacht gob. Zijn vader, Cornelis, een
man v. smaak en ontwikkeling, gaf zijn zoon
een degelijke opvoeding, waarbij al dadelijk
zijn holder verstand on blijkbaar talent voor
schilder- on dichtkunst zich openbaarde. Er
werd besloten hem verder tot kunstenaar op
to leiden en onder d. leiding v. d. Gentschen
schilder Lukas de Heere en v. Peter Vlerick
to Kortrijk ontwikkelde d. jongeling zich
aanvankeltjk zeer gelukkig. In 1569 in 't ouderlijke huis teruggekeerd, verdeeldo hij zijn tijd
tuss. d. beoefening der dichtkunst en 't schilderen v. stukken voor kerken enz. In 1574 n.
Rome gereisd, bezocht hij daar d. ateliers v.
bijna alle toen levende meesters en bestudeerde
hij voorts d. kunstwerken, welke hij overal
aantrof. Hij hield v. dit alles aanteekening en
gaf later een beschrijving v. zijn reis in druk
uit. Daarenboven teekende hij vlijtig naar d.
antieken en vervaardigde hij eenige fresco's,
landschappen voorstellende, in d. paleizen v.

onderscheiden kardinalen. Intusschen ontging
ook hij d. invloed niet v. d.. toen heerschenden.
smaak in Itali6, die, in vergeltjking met wat.
was voorafgegaan, een treurig toonbeeld was
v. verval on gemanierdheid. 't Was vooral
B. Spranger, die als hofschilder bij pausPius V in hooge eer stood, die ertoe bijdroeg
't zuiverder kunstgevoel, dat in hem lag,.
een verkeerde richting to geven.
Na een verbltjf v. drie jaar to Rome keerdehij naar zijn vaderland terug. Met bOvengenoemden Spranger hield hij zich op d. terugreis een tijdlang to Bazel op, waar hij op
't kerkhof eenige tafereelen uit 't leven v. d..
aartsvader Jakob schilderde, en to Weenen,
waar hij behulpzaam was a. 't schilderen v.
een grooten triomfboog, opgericht bij gelegenheid v. d. inkomst des keizers.
Daarop volgden voor hem eenige genoeglijke en rustige jaren, welke hij in d. ouderlijke woonplaats doorbracht, zich steeds
beurtelings a. d. beoefening der schilder- en
dichtkunst en der letterkunde wijdende. Weldra echter word dit gelukkige leven verstoord
door d. steeds toenemende onrust ten gevolgeder staatkundige gebeurtenissen in Vlaanderen, die voor hem en d. zijnen 't ongelukkig gevolg hadden, dat hij, beroofd v. al zijn
bezittingen en met groot levensgevaar, eerst.
n. Kortrijk on later n. Brugge moest vluchten,
waar hij door tusschenkomst v. d. schilder
Paulus Weyts d. gelegenheid vond om voor
zich en zijn vrouw door middel v. d. kunst in
zijn onderhoud to voorzien. Toen ook bier d.
oorlog begon to wooden, verliet hij zijn vaderland en begaf hij zich n. Haarlem, waar hij v.
1583 tot 1604, door iedereen geacht, met vrouw
en kinderen leefde. Hier schilderde hij nu
eons historieele voorstellingen voor kerken on
kunstverzamelaars, dan weer landschappen.
In vereeniging met Goltzius on Cornelis v.
Haarlem richtte hij in zijn nieuwe woonplaats
een academie op om naar 't leven to schilderen. In zijn vrije uren vervaardigde hij een
aantal liederen; hij vertaalde d. Ilias, Virgiliusr
Bucolica en Georgica on ook d. Herscheppingen
v. Ovidius. In 1604 begaf MANDER zich n.
Amsterdam, waar hij 2 Sept. 1606 over]. In
zijn „Schilderboek", 't belangrtjkste v. zijn
werken, volgt op een in verzen geschreven
theorie der schilderkunst d. levensbeschrijving
der oude en Italiaansche meesters on in
't laatste on belangrijkste deal die v. d.
Nederl. en Hoogduitsche meesters. d. Eerste
uitgave v. dit beroemde work, waarin als
't ware d. grond is gelegd tot d. Nederl. kunstgeschiedenis, verscheen to Haarlem in 1604,
d. tweede uitgave met 't leven des schrijvers
en diens portret to Amsterdam in 1618. Onderscheidene v. zijn bijbelsche of mythologische
voorstellingen zijn gegraveerd door v. Gheyn t.
Saenredam, J. C. Visscher, Hondius, Matham,
Lastman e. a.
Zijn zoon Karel, in 1580 to Delft gob., door
zijn vader in d. kunst onderwezen, relsde
later n. Italie en vestigde zich eindelijk to
Kopenhagen, waar hij door koning Christiaan
IV tot hofschilder werd benoemd; hij was
een good en vlijtig portretschilder, die v. tijd
tot tijd ook voor d. koninklijke paleizen in
Denemarken historieele voorstellingen schilderde. Hij overl. omstreeks 1665.
1VIanderstron2

(CHRISTOFFER RUTGER,

graaf), een Zweedsch staatsman, geb. 22 Jan.
1806 in Stockholm, was v. 1840—'55 vice-chef
v. 't ministerie v. Buitenl. Zaken, daarna
gezant in Woenen en Parijs en v. 1858—'6S
minister v. Buitenl. Zaken. Bij d. kroning V.
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welker inw. veel handel met Europeanen
koning Karel XV in d. gravenstand verheven,
drijven; Woeli, welks hoofdstad Kassana of
werd hij voorzitter v. 't College v. Koophandel,
ook Medina (een algemeene naam: versterkte
terwijl hij reeds sedert 1852 lid v. d. Zweedstad) heet, een bergachtig,' maar zeer vruchtsche Academie was. Hij overl. 18 Aug. 1873
baar, voornameltjk door heidensche Mandinte Keulen.
go's bewoond land; Yani, waar d. Engelschen
Mandeville (JoHN), ook Maundeville, was
vroeger d. factorij s. George of Pisania hadeen aanzienlijk reiziger in d. Middeleeuwen,
den en welks hoofdstad Kataba a. d. Gambia
geb. omstreeks 1300 te s. Albanus in Engeland
ligt; Barra, waar men vole nakomelingen v.
en overl. 17 Nov. 1372 te Luik. Ridder v.
Portugeezen vindt of lieden, die er althans
geboorte, bezocht hij uit avontuurlijke zwerfvoor gehouden worden ; d. hoofdstad hoot
lust verschill. landen v. Europa, Azle en Afrika
Jillifrey. Al daze rijken liggen in Senegambia
en gaf hij in 1366, na een afwezigheid v. meer
maar ook in Guinea hebben d. Mandingo's
dan 30 jaren, een verhaal v. zijn tochten uit,naar
vele
streken in bezit, vooral in d. nog weinig
hij verzekert, tot uitspanning voor zich zelf
bekende binnenlanden. Ook daar behooren zij
en tot nut en vermaak voor anderen. 't Oortot d. beschaafdste negerstammen. Zie Oberspronkelijke is geschreven in 't Latijn, dock
lander, „West-Afrika" (1874).
later verscheen er ook een Engelsche, een
Fransche en een Nederl..vertaling v.; d. laatste
Mandiocco. Zie Cassave.
werd in 1483 to Zwolle ter perse gelegd. Zie
Mandoeria, een stad in 't district TaBovenschen, „TJntersuchungen fiber John von
ranto en t. 0.-Z.-0. v. d. stad v. dien naam,
Mandeville" (1888).
in d. Zuid-Italiaansche prov. Lecce (Terra
Mandl, eon vorstendom der Radsjpoeten
d'Otranto), heeft een schoone kerk on 10 90G
in d. Britsch-Indische prov. Pendsjab, ligt in
inw., die vooral wijnbouw drijven. Mandoeria
't W. v. d. Himalaya a. d. boven-Bias, telt op
bezit vele overblijfselen uit d. Oudheid,
47 vk. mijlen 147 000 inw. en wordt door twee
waaronder cyclopische muren. 't Werd door
bergketens v. 't N. n. 't Z. doorsneden. Twee
d. Grieken gesticht, door Romeinen on Sarakleine menu, Rewalsar met zwemmende
cenen verwoest, heette later Casalnuovo en
eilanden en Dsjawalamoeki, zijn veel bezochte
nam eerst in 1790 d. ouden naam weer aan.
bedevaartplaatsen. d. Dalen zijn zeer vruchtMandoline (in 't Italiaansch Mandola,
baar. d. hoofdstad Mandl, me+ 5030 inw. ligt
Mandora), een in Italie gebruikelijk snaara. d. Bias, waarover hier sedert 1878 eon
speeltuig met 4 dubbele snaren, gestemd als
hang brug voert.
Tot d. e gebruikt men
op d. viool:
Mandingo's (d.) zijn een der voorn. negertwee dunne warm-, tot d. Ft, twee staal-, tot
volken v. West-Afrika. Zij heeten aldus naar
't bergland Manding, a. d. bronnen v. d. Senegal
d. d twee uit dun koperdraad gedraaide snaren
en d. Boven-Niger gelegen, vanwaar zij zich
en tot d. g een zijden, met zilverdraad omdoor landverhuizing en veroveringen over
wondene on eon in d. octaaf gestemde snaar
een groot gedeelte v. Guinea en Senegambia
v. koperdraad. d. Mandoline heeft een klankhebben verspreid, terwijl zij in d. streken,
bord als d. viool on wordt met d. schaft v.
waar zij zich hebben neergezet,'t beschaafdste
een pen, eon stukje v. d. bast eons kerseen voorn. gedeelte der negerbevolking uitbooms of met d. vinger der rechterhand bemaken. Hun gelaatsvorm is regelmatiger dan
speeld. Zij ontleent haar naam a. haar amandeldie der andere negers en, gelijk hun voorvormige
gedaante ; in Nape's vervaardigt
komen open en innemend is, zijn zij ook naar
men d. fraaiste, die met elpenbeen, paarled. geest veel moor ontwikkeld dan andere
moor en schildpad zijn ingelegd. Men heeft ook
stammen. Inzonderheid is zulks 't geval bij
v. daze soort speeltuigen met 6 on meer
hen, die d. Mohammedaanschen godsdienst
snaren, die, omdat zij nog meer dan d. vorige
hebben aangenomen. Onder d. Islam bestaan
met d. luit overeenkomen, Mandores luthe'es
scholen, is een voegzame kleedij aangenomen
genoemd worden. d. Mandoline geeft d. aanen zijn wreede godsdienstplechtigheden afgegenaamste
muziek, wanneer twee dozer spoolschaft, terwijl er die rechtvaardigheid in d.
tuigen of een ervan en een viool concert spelen.
rechtsbedeeling is ingevoerd, welke over
Mandragora, d. naam v. een plantengesl.,
't algemeen een kenmerk v. 't Mohammedat tot d. natuurl. fain. der Nachtschadigen
danisme. is. Over 't geheel kenmerken zich
(Solaneae) on in 't stelsel v. Linnaeus tot d. le
d. Mandingo's in 't lichameltjke door een
orde der 5e klasse (Pentandria Monogynia)
evenredigen lichaamsbouw en minder zwarte
behoort. Dit geslacht onderscheidt zich door
en eenigszins geler huidkleur dan d. meeste
d. volgende kenmerken: d. Kelk is tolvormig,
andere negerstammen, waarmee zij overigens
diep 5-spletig on blijvend, d. kelkslippen zijn
wollig hoofdhaar, platte neuzen en dikke
smal on langwerpig lijnvormig; d. bloemkroon
lippen gemeen hebben; naar d. geest en naar
is klokvormig, diep 5-spletig, grooter dan d.
d. zeden onderscheiden zij zich door welkelk en verdrogend (marcescens, d. i. afvallend,
willendheid, zachtzinnigheid, gastvrijheid, eermaar na d. bloeitijd verflenst of verdord); d.
bied voor ouderdom, reinheid in woning en
meeldraden, 5 in getal, zijn op 't benedenste
in kleedij, alsmede door landbouw, handel
gedeelte der bloemkroonbuis ingeplant; d.
en nijverheid. Zij zijn verdeeld in een menigte
helmdraden
zijn a. hun voet verbreed en
grootere en kleinere staten, waarvan somgebaard; d. helmknopjes zijn langwerpig en
mige d. monarchalen, andere eenigszins een
tweehokkig en springen in d. lengte open;
republikeinschen regeeringsvorm hebben. d.
't vruchtbeginsel is ei- of bolvormig, tweeVoorn. dier staten zijn : Bambarra a. d. Middenhnkkig on a. d. voet v. twee rondo klieren
Niger; Manding, met d. door rotsen ingesloten
voorzien; 't draadvormige stijltje draagt een
stad Komalia, die eigenlijk uit twee steden,
kopvormigen stempel ; d. vrucht is een door
een Mohammedaansche en een Heidensche,
d. ietwat uitgegroeide kelk omgeven, vleezige,
bestaat; Kaarta, een land met allerkostbaarste
rondo of langwetpige, door 't verdwijnen v.
bosschen en d. hoofdstad Kemao; Bambock,
't middelschot eenhokkige bas, die een groote
een zeer rijk, maar schaars bewoond land,
menigte bijna niervormige zaden bevat.
welks gelijknamige hoofdstad a. een zeer snel
't Zijn Zuid-Europeesche en Noord-Afrivlietenden stroom ligt; Dentilla, een vruchtbaar kustland, met d. hoofdplaats Schulifunda, kaansche kruiden, met dikken, vleezigen
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wortel; d. bladeren zijn alle zoogen. wortelbladen, die dicht bijeen geplaatst, eirond of
eirond-lancetvormig, golvend, gaafrandig en
dikwijls een voet lang zijn; d. bloemstengels
(scapi) zijn dicht bijeen geplaatst, zij zijn kort,
eenbloemig en a. d. top verdikt; d. bloemen
zijn groenachtig wit of paars v. kleur.
Men neemt in dit plantengesl. drie soorten
a., t. w.: Mandragora vernalis Bert.. M. officinarum L. en M. microcarpa Bert., wier soortelijke onderscheidings-kenmerken vooral berusten op d. vorm v. blad en vrucht, alsmede
op d. grootte dezer laatste, in verhouding
tot d. Naar omgevenden kelk.
't Zijn stork narcotisch-vergiftige planten;
ten bewijze v. d. hevige vergiftigingsverschijnselen, die zij to weeg kunnen brengen,
diene 't volgend verhaal v. d. worst PucklerMuskau (d. Afgestorvene in Griekenland, 1840):
bijna d. geheele bemanning v. een Genueesch
schip, die op Candia Mandragora-bladeren
gegeten had, in d. mooning dat doze v. wilde
salade waren, Teed ten gevolge v. dit gebruik
a. hevige koliekpijnen en later a. volslagen
krankzinnigheid, w.aarvan zij niet dan met
veel moeite en na langen tijd genas.
d. Mandragora behoort tot d. oudste en beroemdste middelen, welke d. vroegere geneeskunde bezat; zij diende vooral als een panstillend en verdoovend middel en was weleer
in menig opzicht voor d. arts wat 't opium
en d. morphine in lateren tijd zijn geworden.
't Bijgeloof schreef a. d. mandragora allerlei
tooverkrachten toe; vooral waren d. wortels
daarvoor beroemd; men gaf a. deze min of
meer d. vormen v. 't menschelijk lichaam en
verkocht ze dan tegen hooge prijzen. Niet
tevreden met deze bedriegerij, onderwierpen
d. speculanten dier dagen ook dikwijls andere
wortels, met name die v. Bryonia (zie Heggerank), a. zulk een kunstbewerking, om hen
vervolgens a. 't lichtgeloovig publiek voor
mandragora-wortels to slijten.
Mandril. d. Mandril (Cynocephalus Mormon)
behoort tot d. familia der Bavianen (Cynocephalidae) onder d. Apen. Hij is onder alle een
der grootsten. wildsten en leelijksten. Om zijn
stoutheid en kracht evenzeer als om zijn stork
gebit is hij door d. negers gevreesd. Hij voedt
zich evenals andere apen slechts met vruchten,
als citroenen, kokosnoten enz.; in d. gevangenschap eet hij ook wel gekookt vleesch en
drinkt hij wijn en brandewijn. Hij wordt
ruim 1 M. hoog, heeft kleine gele oogen, welke
dichtbij elk. staan, een geel baardje a. d. kin,
een langen bloedrooden neus, nevens welken
dikke blauwe rimpels Egger], en 't overige
deel v. 't lichaam grauwachtig bruin. Zijn
staart is zeer kort. Jonge individuen hebben
bruine neuzen; eerst als d. hoektanden zich
ontwikkelen, wordt d. neus rood en worden
d. wangen blauw. Men zegt, dat bij d. wijfjes
d. neus slechts op bepaalde tijden rood ziet
en wel regelmatig. d. Mandril gaat meestal
op vier pooten en staat niet zonder steun
rechtop. Hij wordt in d. bosschen a. d. kust
v. Guinea aangetroffen en schijnt daar in
menigte voor to komen. Men ziet heln tegenwoordig nagenoeg in alle zoologische tuinen.
Mandsjoes of Mandsjoeren, een yolk,
dat tot 't Mongoolsche ras behoort, in 't Chi,
neesche rijk, waarnaar 't noordoostelijk deel
v. dit laatste, d. woonplaats der Mandsjoeren,
Mandsjoerije hoot; ze zijn oorspronkelijk v. d.
stare der Toengoezen, onderscheiden zich v. d.
Chineezen door een lichtere gelaatskleur,
krachtiger lichaamsbouw en sterkeren baardgroei, bezitten veel wilskracht en zijn opge-
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wekt en krijgshaftig. Sedert zij in 1644 China
veroverden en a. dit rijk d. keizers gaven,
hebben dSzen d. Mandsjoeren meer en meer
uit hun land getrokken om hen als soldaten
in 't eigenl. China to gebruiken. Daar verloren
zij langzamerhand hun taal en werden zij geheel
tot Chineezen. d. Taal der Mandsjoeren, 't
Mandsjoe, behoort tot d. Toengoezischen tak
v. d. Oeral-Altalschen taalstam, is agglutineerend en munt uit door d. klinkerharmonie,
daar in d. woordstam, dikwijls ook in 't geheele woord, d. vokalen elkander in een bepaalde volgorde moeten opvolgen.
Mandsjoerije vormt 't noordoostel. deel
v. 't Chineesche rijk en grenst in 't N. on O.
a. Russisch Azle, in 't Z. a. Korea on oorspronkelijk ook a. d. Golf v. Petschili en in 't W. a.
MongoliO. Nadat in 1858 en 1860 't land t. N.
v. d. Amoer tot d. mond v. d. Oessoeri en
v. dozen n. 't Z., 't kustgebied tot d. mond
v. d. Toemen, a. Rusland was afgestaan, omvat
Mandsjoerije nog. 18 000 vk. 'Allen met 12 millioen inw.; 't is verdeeld in 3 provincion,
Liaotong, Girin-Oela en Tsitsikar. 't Land
bestaat v. binnen grootendeels uit laagland,
dat a. d. vier zijden door bergketens ingesloten is, die slechts op weinige plaatsen d.
vlakte d. kust doen naderen. Aan d. westgrens
strekt zich 't Chingangebergte uit. In 't N.,
tuss. d. Soengari en Amoer, is 't land met
dichtbewoude bergen bedekt. d. Grootste rivier
v. Mandsjoerije is d. bevaarbare Soengari, a.
visch en paarlschelpen rijk, die rechts in d.
Amoer valt. Er heerscht een vastlandsklimaat.
Mandsjoerije is schaars bevolkt (660 inw. op 1
vk. mij1), maar in d. rivierdalen en vooral in d.
oostelijke streken vruchtbaar. Er wordt mals,
tarwe, gerst, tabak, slaapkruid, indigo en
vooral veel groente verbouwd, terwijl ook d.
veeteelt belangrijk is. d. Wouden zijn rijk a.
wild, d. rivieren a. visch, vooral a. zalm. Van d.
vogels is d. Mandsjoerijsche leeuwerik vermeldenswaardig. 't Voorn. handelsartikel vormen
d. pelswaren. d. Hoofdsteden zijn Moekden in
Liaotong, Girin in Girin-Oela en Tsitsikar in
d. gelijknamige prov. d. Stad Girin, a. d. Soengari, telt 120 000 t. 150 000 inw., drij ft handel in
kisten, heeft een groot kistenmakersgild en
bouwt bijna alle vaartuigen voor d. scheepvaart op d. Amoer. d. Commandeerende generaal heeft zijn zetel in Moekden; voor d.
buitenlandschen handel is d. verdragshaven
v. Nioetschoeang 't uitgangspunt. d. Bevolking v. Mandsjoerije bestaat uit Mandsjoes,
Toengoezen, Chineezen en gemengden v. doze
drie stammen. d. Mandsjoeren maken nauwelijks meer 't 10e deel der bevolking uit. In
d. laatsten tijd stroomde 't overschot v. d.
bevolking der noord.Chineesche provincies n.
Mandsjoerije, zoodat 't zuidelijk deel, Liaotong,
bijna alleen door Chineezen bewoond is. Langs
d. Amoer hebben zich ook Russische nederzetters gevestigd. Zie Wenjukow, „Die russisch-asiatischen Grenzlande" (1874).
Mandwi, een zeestad in d. Britsch-Indischen beschermstaat Katsj, a. d. noordelijken
ingang ir. d. v. Golf v. Katsj gelegen, is d.
levendigste haven v. d. kuststreek v. Karatsji
tot Bombay en heeft 35 980 inw., die uit Hindoes, Mohammedanen en Jaina's bestaan.
Men vindt er belangrijke Oud-Indische bouwwerken.
Manage (v. 't Lat. managium en 't Ital.
maneggio; v. manes, hand, en agere, handelen)
beteekent rijschool, rijbaan; ook d. partij of
club der rijbaan, welke tot d. Jacobijnen in
d. Fransche revolutie behoorde en die zoo
genoemd ward, omdat zij bijeenkwam in d.
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rnanegezaal, welke a. d. Tuilerieen grensde.
Verder een behendige, listige streek.
Manes, Zie Larven en Laren.
Manes of Mani, en met een GriekschLatijnschen uitgang Manichaeus, d. stichter v. d. aanhang der Manichean (zie Manichean). Zeer uiteenloopend zijn d. berichten in
d. Oostersche en in d. Westersche kerk aangaande dozen man. Volgens d. laatste heette
hij eigenl. CIIBRIOUS of OORBICIUS en werd hij
als jonge slaaf 't eigendom eener vermogende
weduwe, in wier hues 14 tot zijn wijsgeerig
stelsel gebracht werd door 't lezen v. d. geschriften v. zekeren Scythianus, een Egyptenaar,
, en onder d. leiding v. zekeren Terebinthus,
die a. d. moesteres v. MANES zijn aanzienlijk
vermogen naliet, waarvan daze na haar dood
erfgenaam werd. d. Hoop, die v. zijn kundigheden uitging, bracht hem a. 't hof v. Sapor,
koning v. Perzio, die hem echter gevangen
zette, toen hij faalde in d. beloofde genezing
v. 's konings zoon uit een zware ziekte. In
zijn gevangenis met d. Heilige Schrift bekend
geworden, vatte hij 't voornemen op 't Christendom met zijn stelsel to vereenigen en
zond hij daartoe zijn leerlingen Thomas, Addas
en Hermas uit. Volgens d. Oostersche kerk
was MANES een Perzisch geleerde, die d. Christelijken godsdienst aannam en presbyter to
Avar in Perzie was. Omstr. 270 trad hij op
met een stelsel, dat 't Parisme met 't Christendom moest vereenigen. Hij verklaarde d.
door Jezus (Joh. XIV :16) beloofde Paracleet
to zijn en ten taak to hebben, 't Christendom
to zuiveren v. Joodsche inmengselen en door
middel v. een geheime leer to ontwikkelen.
Doch hij werd door d. Christenen uitgeworpen
en door d. Magiers vervolgd, zoodat hij zich
in d. armen v. koning Hormisdas moest werpen, onder wiens opvolger Bahram hij in 't
jaar 277 levend werd gevild.
Manetho, een Egyptisch priester, die drie
eeuwen voor Chr. leefde. Hij woonde to Heliopolis en voerde met behulp v. een Griek,
Timotheus genaamd, d. Serapisdienst in zijn
vaderland in. Tot d. geleerden stand behoorende, schreef hij op aansporing v. Ptolomaeus
Philadelphus twee werken, waarvan 't eone
handelde over d. oudheid en d. godsdienst der
Egyptenaren, 't andere een geschiedenis v.
Egypte behelsde. Dit laatste work was buiten
twijfel hoogst belangrijk, daar 't uit oorspronkelijke bronnen was samengesteld en een
doorloopende chronologie bevatte v. d. dertig
dynastieen, die over Egypte hebben geregeerd.
Dit work is echter verloren gegaan, hoewel
d. lijst der dynastieen bewaard is in d. fragmenten, die wij er in Josephus, Eusebius,
Syncellus en anderen v. hebben. Een astrologisch gedicht, „Apotelesmatica" getiteld, is
niet v. hem. d. Fragmenten v. 'tgeen uit zijn
pen tot ons is gekomen, zijn met een geleerd
onderzoek aangaande MANETHO en zijn werken
uitgegeven door Fruin (Leiden 1847) on daarna
door Miiller in 't 2e dl der „Fragmenta historicorum Graecorum" (Parijs 1818). Zie voorts :
BOckh, „Manetho and die Hundsternperiode"
(Berlijn 1846), alsmede Bunsen, „}Egyptens
Stelle in der Weltgeschichte" (dl 1), Lepsius,
,Chronologie der Egypter" (1850, dl 1), en
Peszl, „Das Chronologische System Manethos"
(Leipzig, 1878).
Manfredonia, een Italiaansohe stad in
't district Foggia v. d. gelijknamige prov.
(Capitanata), is gelegen op d. zuidzijde v. 't
schiereiland v. d. Monte Gargano en a. d.
Golf v. Manfredonia; 't t d. zetel v. een aartsbisschop, wordt door een .spoorweg met Foggia
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verbonden en heeft een haven voor kustscheepvaart, belangrtjken graanuitvoer en 9730 inw.
d. Stad is naar koning Manfred v. Sicilig genoemd, die haar in 1261 stichtte en d. bewoners
v. d. 2 KM. zuidwaarts en ongezond gelegen
oude havenstad Sipontum hierheen verplaatste.
Mangaan (Mn, atoomgew. 54,8) is een
metaal, waarvan ook zuren bestaan, in welke
't zich als zevenwaardig voordoet. 't Geeft
drie reeksen verbindingen:
10. oxyduul- of manganoverbindingen,
in
welke 't tweewaardig is. d. Manganozouten
zijn bestendiger dan d. andere zouten v. 't
mangaan en komen 't meest voor. Zij gelijken
veel op en zijn isomorph met d. oxyduulzouten v. 't ijzer on 't chroom on d. zouten
der metalen v. d. magnesiumgroep (beryllium,
magnesium, zink on cadmium).
20. oxyd- of manganiverbindingen, in welke
't mangaan driewaardig is en die veel op d.
oxydverbindingen v. ijzer, chroom en aluminium gelijken en met daze isomorph zijn. Zij
zijn echter niet zeer bestendig en worden
gemakkelijk tot manganoverbindingen gereduceerd.
3°. d. verbindingen v. 't mangaanzuur
(Mn041,12), in welke 't mangaan zeswaardig
is en die analoog zijn a. die v. ijzerzuur
(Fe 04H2 ) en chroomzuur (CrO4H2), dus ook
a. die v. zwavelzuur (SO41 -12).
In d. oxyduulverbindingen bezit 't mangaan
een stark basisch karakter, dat in d. oxydverbindingen zich niet zoo duidelijk toont. In
mangaanzuur komt mangaan meer met zwavel overeen. In overmangaanzuur nadert 't in
eigenschappen zelfs d. halogeenen.
In gedegen toestand komt mangaan in
meteorieten voor. Zijn belangrijkste ertsen
zijn: bruinsteen of pyrolusiet (Mn02), hausmanniet (Mn3 04), brauniet (Mn2 03), manganiet
(Mn2 03 . H2 0) en mangaanspaath (CO3 Mn). 't
Wordt door gloeiing der oxyden met kool
verkregen, heeft een grauwwitte kleur, is zeer
hard on moeilijk smeltbaar en heeft 't soort.
gew. 7,2. In vochtige lucht wordt 't gemakkelijk
geoxydeerd. 't Ontleedt water bij 't koken en
vormt bij oplossing in zuren manganozouten.
Mangaanoxyduul (Mn 0) ontstaat bij gloeiing
v. manganocarbonaat bij afsluiting der lucht
on bij 't verhitten v. alle oxyden v. 't mangaan in waterstof. 't Is een groenachtig
amorph poeder, dat a. d. lucht gemakkelijk
tot Mn3 04 geoxydeerd wordt.
Manganohydroxyde, Mn (OH)2 , wordt uit luchtvrije oplossingen v. oxyduulzouten door alkalimn als een wit neerslag neergeslagen, dat a.
d. lucht spoedig in Mn2(OH)6, manganihydroxyde, overgaat.
d. Oxyduulzouten v. 't mangaan bezitten
meestal een lichtroode kleur on worden door
oplossing v. mangaan of mangaanoxyde in
zuren verkregen.
Mangaanchloruur (Mn 012) kristalliseert met
vier mol. water in roodachtige blaadjes. Bij
't uitdrogen wordt 't onder uitscheiding v.
chloorwaterstof ontleed. 't Watervrije mangaanchloruur wordt door verhitting v. 't
H2 0 (zie magnedubbelzout MnC12 . 2 NH 4 Cl
siumchloride) of door verhitting v. mangaanoxyde in chloorwaterstof verkregen, 't is een
kristallijne roodachtige massa, die a. d. lucht
vervloeit.
Manganosulfaat (504 Mn) kristalliseert bij
6° C. met 7 mol. water, bij d. gewone ternperatuur echter met 5 mol.; 't laatste molecuul water ontwijkt pas bij 200 0 C. Met d.
sulfaten der alkalimetalen vormt 't dubbelzouten, bijv. SO4 Mn.SO4K2 . 611 2 0.
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Manganocarbonaat (CO3 Mn) wordt in d.
natuur als mangaanspaath gevonden en wordt
uit d. oxyduulzouten door d. carbonaten der
alkali6n als een wit poeder neergeslagen, dat
a. d. lucht door oxydatie bruin . wordt.
Mangaansulfitur (MnS) komt in d. natuur
als mangaanblende voor en wordt uit oplossingen v. mangaanzouten door zwavelalkalien
als een lichtroode massa neergeslagen, die a.
d. lucht bruin wordt.
Mangaanoxyde (Mn2 03) komt in d. natuur in
donkerbruine kristallen voor en wordt door
gloeiing v. mangaanoxyden in een zuurstofstroom als een bruinzwart poeder verkregen.
Manganihydroxyde, Mn2 (011)G, scheidt zich
als een donkerbruine massa af, wanneer men
d. oplossingen v. manganozouten met salmiak en ammoniak ontleed en langen tijd a.
d. lucht laat staan. In koud zoutzuur lost 't
op tot een donkerbruine vloeistof. Als manganiet komt 't in ijzerzwarte kristallen voor.
Mangaanoxydoxyduul (Mn 3 04 ) komt in d.
natuur als hausmanniet in donkergrauwe kristallen voor en wordt door sterk gloeien v.
alle andere oxyden v. 't mangaan a. d. lucht
als een bruinrood poeder verkregen. Bij verhitting met zoutzuur ontwikkelt 't chloor.
Mangaanoxyde is slechts een zwakke base,
die met verdunde of zwakke zuren geen zouten geeft. Zijn zouten zijn zeer onbestendig
en gaan onder ontwikkeling v. zuurstof gemakkelijk in oxyduulzouten over.
Manganisulfaat, • (SO4)3 Mn2 , ontstaat bij 't
oplossen v. mangaanoxyde, manganihydroxyde of mangaanoxydoxyduul in geconcen•treerd zwavelzuur. Men verkrijgt 't 't best
door verwarming v. mangaandioxydhydraat
(Mn02 .2H 2 0) met geconcentreerd zwavelzuur
tot 168° C., waarbij 't zich als een amorph
donkergroen poeder afscheidt. In weinig water
lost 't met een donkerroode kleur op. Met
kalium- en ammoniumsulfaat vormt 't aluinen, bijv.
(SO4)3 Mn2 • SO4 K2 + 24 H2 0.
Door meer water worden beide zouten onder
afscheiding v. mangaanhydroxyde ontleed.
Mangaanperoxyde (Mn02 ) komt in d. natuur
onder d. naam bruinsteen of pyrolusiet in
donkergrauwe stralige massa's voor of in
bijna zwarte rhombische prisma's, die een
metaalglans bezitten. Bij zwak gloeien gaat
't in 't oxyde, bij sterk gloeien in 't oxydoxyduul over; bij een sterke witgloeihitte ontstaat mangaanoxyduul. Mangaanperoxyde
dient daarom voor d. bereiding v. zuurstof.
Met zoutzuur verwarmd, ontwikkelt 't chloor
volgens d. vergelijking
Mn02 4 HCl = MnC1 2 ± 2 H2 O + C12.
Kunstmatig verkrijgt men mangaanperoxyde
door verhitting v. manganonitraat bij 150° t.
160°. Hiervan ontstaan hydraten (Mn02.1120
en Mn02 .2H20), wanneer men bij d. oplossing
v. een mangaanoxyduulzout een hypochloriet
voegt, wanneer men door d. door natriumcarbonaat ontleede oplossing chloorgas leidt of
wanneer men bij een kokende oplossing v. een
manganozout een kaliumpermanganaatoplossing voegt. In koud zoutzuur lost mangaanperoxyde zonder chloorontwikkeling op, omdat zich waarschijnlijk MnC1 4 vormt, dat bij
verwarming in Mn C1 2 en C12 uiteenvalt. 't Is
ook in staat met basen verbindingen to ge-

ven, bijv.
Mn2 06 K2 en Mn2 06 Ba,
die manganieten genoemd worden.
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Gloeit men een zuurstofverbinding v.
mangaan met kaliumhydroxyde a. d. Iucht,
of liever met oxydeerende stoffen (kaliumchloraat of salpeter), dan verkrijgt men een
donkergroene amorphe massa, die in koud
water met een donkergroone kleur oplost. Bij
't verdampen dozer oplossing onder d. luchtpomp kristalliseeren ,donkergroone, glanzenderhombische prisma's v. kaliummanganaat
(MnO4 K2) uit, dat met kaliumsulfaat on ka.
liumchromaat isomorph is. In kali- of natronloog lost kaliummanganaat onveranderd op;
door water of zuren wordt 't ontleed onder vorming v. een neerslag v. bruin mangaandioxydhydraat, terwijl d. groene oplossing v,
't manganaat in d. donkerroode oplossing v.
kaliumpermanganaat (Mn 0 4K) overgaat.
Kaliumpermanganaat (MnO, K) wordt 't best.
verkregen, als men door d. oplossing v. 't
manganaat zoolang koolzuur leidt, -dat d. .
groene kleur in een roode overgegaan is. Bij
't concentreeren der oplossing kristalliseert
't in donkerroode, rhombische prisma's, die
isomorph zijn met die v. kaliumperchloraat.
Bij d. gewone temperatuur lost 't in 12 din,
water op. d. Oplossing v. 't kaliumpermanganaat werkt stork oxydeerend en kan daarom
niet door papier gefiltreerd worden; ook dient
zij als desinfectiemiddel. d. Andere zouten v.
't overmangaanzuur gelijken ook op on zijn
ook isomorph met perchloraten. 't Natriumzout is in water zeer gemakkelijk oplosbaar
on kristalliseert moeilijk. Voegt men bij droog
kaliumpermanganaat stork afgekoeld zwavelzuur, dan ontstaat mangaanheptoxyde (Mn 2 0 7 )
als een olieachtige, donker gekleurde vloeistof. Bij voorzichtig verwarmen verandert
daze in een donkervioletten damp. die bij
sriel verhitten ontploft. 't Mangaanheptoxyde
(overmangaanzuuranhydride) werkt sterk oxydeerend; papier, alcohol on andere organische.
stoffen ontvlammen, wanneer zij ermee in
aanraking komen.
Mangaanblende of Mangaanglans
is een regelmatig (tetraedrisch-hemiedrisch)
kristalliseerend, zwart mineraal, dat lots minder hard is dan vloeispaath, 't soort. gew.
3,9 h 4,1 bezit on uit mangaansulfide (MnS)
bestaat. 't Komt o. a. voor in Zevenbergen,.
Saksen, Mexico on Brazilie.
Mangaankies, Zie Haueriet.
Mangaanspaath is een rhombadrisch,
isomorph met kalkspaath kristalliseerend,
rood, doorschijnend mineraal, dat uit manganocarbonaat (Mn 00 3 ), waaronder carbonaten
v. calcium, magnesium of ijzer, bestaat, ongeveer d. hardheid v. vloeispaath en 't soort.
gew. 3,3 a 3,6 heeft en o. a. voorkomt bij Frei
berg, in Nassau on in d. Ardennen.
Manganiet is een rhombisch, isomorph
met gothiet kristalliseerend. grauw of zwart
mineraal, dat iets minder hard is dan vloeispaath, 't soort. gew. 4,3 h 4,4 bezit on een
hydroxyde is v. mangaan, namelijk Mn 0(OH).
't Komt o. a. voor in d. Harz, in 't Thuringerwoud, in Westgothland (Zweden) on in Noorwegen.
Mangalore (Mangaloer)., een havenstad, a.
d. westkust v. Voor-Indio in 't district ZuidKanara a. d. mond v. d. Natrawati gelegen,
met 32 100 inw., die uit d. meest verscheidene
Indische stammen, Britten, Portugeezen, Perzen on Arabieren bestaan, heeft een goede
reede en drijft handel in sandelhout, peper en
rijst, maar vooral in koffie uit 't zuidoostelijk
gelegen naburige land Koerg. Mangalore heeft
naar verhouding moor christeltjke inw. dan
eenige andere stad v. Indio. Voor d. Kath.
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zijn bier twee aartsbisschoppen, verscheidene
kerken en een klooster; verder heeft hier d.
Bazelsche zending v. Protestanten haar hoofdzetel en zijn er fabrieken voor weverij, tegelbranderij, drukkerij, boekbinderij enz.
Mangelwortelen. Dit welbekende, gewichtige voedergewas is een verscheidenheid
v. d. gewone Beet of Biet (Beta vulgaris; zie
't art. Beetwortel).
Men kent verschill. soorten v. mangelwortelen, als roode, onder on boven d. grond, gele,
wite enz. Dikwijls treft men tusschenvormen
tuss. onze tuin-biet, roode biet of kroten en
41. mangelwortelen a., wat zeer begrijpelijk is,
daar beide gewassen slechts verscheiden.heden v. een en dezelfde plantensoort zijn.
Behalve tot veevoeder, dienen d. mangelwortelen, zooals bekend is, ook tot suiker- en
siroopbereiding. (Zie 't art. Beetwortelsuiker).
Mangifera, een plantengesl., behoorende
tot d. natuurl. fam. der Anacardiaceae. Hoewel d. bloemen veelhuizig (polygamisch) zijn,
d. I. dat op dezelfde plant behalve tweeslachtige ook eenslachtige bloemen voorkomen, waarom dit geslacht tot d. 23e klasse
(Polygamia) zou moeten gebracht worden,
vinden wij 't in d. le orde der 5e klasse
(Pentandria Monogynia) v. 't stelsel v. Linnaeus
opgenom en.
d. Ke]k is diep 4- of 5-deelig; zijn slippen
bedekken elk. voor d. bloeitijd dakpansgewijs
en zijn afvallend. d. Bloembladen, 4 of 5 in
getal, zijn ingeplant op 't benedenste gedeelte
der 4- of 5-lobbige, random 't vruchtbeginsel
geplaatste schijf en zijn met deze lobben
afwisselond geplaatst. De 4 of 5 meeldraden zijn
v. binnen op d. rand der genoemde schtjf
ingeplant, met d. bloembladen afwisselend en
v. onderen eon weinig to zamen gegroeid;
slechts een of twee dozer meeldraden zijn
vruchtbaar, terwij1 d. overige steriel en veelal
d. helmdraden zijn elsrudimentair zijn;
vormig, d. bijna hartvormige, tweehokkige
helmknopjes springen in d. len gte naar binnen
toe open. Er is een vrij, ongesteeld, eon weinig
scheef, eenhokkig vruchtbeginsel, 'twelk een
eitje bevat; 't stijltje is een weinig zijdelings
geplaatst en gekromd, d. stempel is stompachtig. d. Vrucht is een vleezige steenvrucht,
met een houtigen, v. buiten vezeligen, eenhokkigen on eenza,digen steen. 't Zaad is
een weinig samengedrukt on bevat goon
kiemwit, d. zaadlobben zijn zeer groot, dik,
vleezig en dikwijls gelobd; d. kiemwortel
is naar d. voet der vrucht gekeerd. Sons
worden er bijkomende worteltjes in 't zaad
aangetroffen, wat aanleiding heeft gegeven
tot d. mooning, dat 't zaad veelkiemig zou
zijn, wat echter niet 't geval is.
d. Mangifera's zijn booinen, die in tropisch
Azle, vooral op d. eilanden, tehuis behooren;
om hun aangename vruchten worden vele
sedert onheuglijke tijden gekweekt, zij hebben
afwisselend geplaatste, gesteelde, gave, gaafrandige en gevindnervige bladeren, die goon
steunbladen bezitten ; d. kleino, witte of roodachtige, v. schutblaadjes voorziene, gesteelde
bloemen zijn in okselstandige on eindelingsche
pluimen vereenigd.
Van d. verschill. soorten v. mangifera makers
wij in d. eerste on voorn. plaats gewag v.:
Mangifera india L., eon grooten,hoogen boom,
met lancetvormige of langwerpig-lancetvormige, naar beide uiteinden versmalde, perkamentachtige bladeren, een zeer groote, wijd
uitgespreide,. eon weinig behaarde, eindelingsche plum, 5 lancetvormige, stompe, a. d.
veet v. 3 tot 5 uitstekende nerven voorziene
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bloembladen en groote, langwerpig-ellipsVormige, schuine, groene of gels vruchten.
't Vaderland v. dozen tot aankweeking zeer
geschikten boom schijnt Ceylon en 't meer
westwaarts gelegen vasteland v. tropisch
Azie to zijn; vandaar is hij niet alleen naar
d. eilanden v. d. Indischen Archipel maar ook
naar andere keerkringsgewesten, bijv. naar die
v. Amerika, overgebracht. Green wonder, dat
een zoo menigvuldig gekweekt gewas, onder
d. invloed der cultuur, evenals dit b. v. met
onze appal- on perenboomen 't geval is, vele
wijzigingen heeft ondergaan en dat er verscheidenheden on rassen v. deze of ook
bastaarden tuss. haar en aanverwante mangiferasoorten, met name Mangifera laurina
en foetida, ontstaan zijn. In d. uitmuntende
verhandeling over mangifera v. d. hoogl.
C. L. Blume, in „Museum Botanicum LugdunoBatavum", I, worden dan ook een achttal v.
zulke varieteiten der Mangifera indica vermeld,
die zich vooral a. haar vruchten en ook a.
haar bladeren laten onderkennen ; hiervan
noemen wij d. als var. (3. domestica beschrevene.
Manga domestica Rumph. of d. tamme Mangasboom (zie Rumphius, „Het Amboinsche Kruidbook" enz., I) ; deze in d. Indischen Archipel
veel gekweekte verscheidenheid, met minder
verlengde on a. d. voet minder versmalde
bladeren, heeft vruchten ter grootte v. een
ganzenei.
Te recht is Mangifera indica beroemd om
haar groote vruchten, die door Rumphius d.
meest aangename v. alle Indische vruchten
na d. Mangostan genoemd worden, en 't is a.
haar, dat deze boom zijn groote verspreiding
to danken heeft; onder d. dunne schil, die
men, om ze to eten,_ evenals bij perziken,
verwijderen moot, ligt een saprijk vruchtvleesch, dat aangenaam zoet en tevens een
weinig rinsch v. smaak is. Hoewel 't gebruik
dozer vruchten voor d. gezondheid niet nadeelig is, veroorzaakt 't overmatig gebruik
daar van toch licht eon algemeenen huiduitslag. d. Bittere zaden zijn een wormmiddel.
d. Jonge bladeren v. Mangifera indica worden
tegen hoest en asthma, d. oudere tot 't reinigen der tanden gobezigd. d. Bast, vooral die v. d.
wortel, is bitter; a. d. uit d. stam vloeiende
bars schrijft men antisyphilitische krachten toe.
Van d. verdero znangifera-soorten vermelden wij:
Mangifera laurina Bl., met 14 varieteiten;
deze is een 10 M. hooge r over geheel Insulinde
verspreide boom; zijn vruchten zijn ongeyeer
zoo groot als onze gewone pruimen.
Mangifera foetida B1., met 4 varieteiten; zij
heeft groote, vuil-groene en grtjsachtig-bonte
vruchten, welke ronder zijn dan die v. Mangifera indica.
Mangifera Kemanga Bl. d. Geheele boom is

zeer scherp en veroorzaakt bij aanraking eon
roosachtige ontsteking; zijn vruchten, die d.
wonderlijken naam Sergeantsklooten dragon, zijn
ellipsvormig, v. d. grootte eener kleine meloen
en onaangenaam v. reuk.
Ma,ngliet (Rhizophora Mangle L.), eon
7 tot 13 M. hooge boom, die d. moerassige
zeekusten v. d. keerkringslanden der nieuwe
wereld bewoont; vooral a. 't strand v. Suriname komt hij menigvuldig voor on hij is daar
onder d. naam Mungro of Mangro bekend. Zijn
wortels verheffen zich in boogsgewijze krommingen als eon kroon boven d. waterspiegel
en uit hun midden gaat d. stam, die op zijn
wortels als op een paalwerk schijnt to rusten,
met zijn rijke bladerenkroon naar boven. d.
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Omgekeerd eirond- of elliptisch-langwerpige,
31/2.5 duim lange en 2-2 112 duim breede, leerachtige bladeren zijn a. d. top stompachtig
en naar beneden in een ongeveer een duim
langen bladsteel versmald. Uit d. oksels der
jongere bladeren ontwikkelen zich d. gemeenschappelijke bloemstelen, die a. hun top in
twee of drie eenbloemige, a. d. top v. twee
schutblaadjes voorziene bloemsteeltjes verdeeld zijn. d. Bloemen zijn een halven duim
lang en geelachtig v. kleur; d. slippen v. d.
4-deeligen kelk zijn langwerpig-lancetvormig,
toegespitst, eerst opgericht„ maar later omgeslagen; d. bloembladen zijn ten getale v. 4
op d. buitenzijde v. een vleezigen ring, die d.
buis v. d. kelk bekleedt, ingeplant; zij zijn
lancetvormig en met d. kelkslippen afwisselende geplaatst; er zijn 8-12 meoldraden, die
op d. bloembladen zijn ingeplant; d. helmdraden zijn zeer kort, d. helmknopjes zeer
groot, langwerpig, bijna driekantig en tweehokkig; 't vruchtbeginsel is half onderstandig
on tweehokkig, ieder dozer hokjes bevat twee
eitjes. d. Lange, knotsvormige, neerhangende,
leerachtige vruchten zijn door misdraging
eenzadig en a. d. top door 't verlengde worteltje v. 't spoedig ontkiemend zaad doorboord.
d. Mangliet behoort tot d. natuurl. fam. der
Rhizophoreae en in 't stelsel v. Linnaeus tot
d. le orde der 11 e klasse (Dodecandria Monogynia). d. Schors v. dezen boom (Cortex Mangles) is bruingeel v. kleur, smaakt adstringeerend en wordt gezegd een met d. kinabast
overeenkomstige working to hebben; ook
wordt zij tot looien gebezigd.
Wij merken op, dat verschill. schrijvers
andere soorten v. 't geslacht Rhizophora met
d. mangliet verward hebben, zoodat meer dan
een plantensoort onder d. naam Rhizophora
Mangle beschreven is.
d. Rhizophoren zijn boomen, die in 't slijk
a. d. zeekusten der keerkringslanden in groote
menigte voorkomen. Zij zijn to gelijk met
andere overeenkomstige planten v. veel nut
tot bescherrning der moerassige zee- en rivier°avers in d. heete gewesten. Jaarlijks toch
onttrekken zij d. oceaan een deel v. zijn gebied, en dat wel op tweeorlei wijs: in d. eerste
plaats door middel v. hun zich steeds verder
in 't water vooruitstrekkende wortels, die
vervolgens a. nieuwe planten 't aanzijn geven,
en in d. tweede plaats door hun zaden. Deze
laatste zijn bijzonder opmerkenswaardig om
hun vroegtijdige ontkieming in d. lucht, terwijl
nog met d. moederplant vereenigd
zijn; zijn zij ver genoeg ontkiemd, dan vallen
zij of en groeien zij in 't vruchtbare slijk. dat
hen ontvangt, weldra welig op. — Wanneer
men bedenkt, dat een enkele boom aldus in
staat is, om in een korten tijd een geheele
kolonie v. jonge individuen rondom zich to
vormen, dan kan men zich eenig denkbeeld
maken v. d. ondoordringbare worden, die d.
Rhizophoren a. d. zeeoevers in vele keerkringslanden vormen.
Is 't getal individuen groot bij d. Rhizophoren, dat der soorten is in dit plantengesl.
zeer gering, daar men er, behalve d. mangliet,
sl6chts twee toebrengt, to weten Rhizophora
mucronata Lam. en Rh. conjugata L. Wel zijn
er nog een aantal Rhizophora's meer beschreven, maar deze zijn of niet soortelijk v. d.
opgenoemde onderscheiden of zij moeten tot
andere geslachten, als Kandelia, Bruguiera,
Kanilia, Ceriops enz., gebracht worden.
Rhizophora mucronata Lam. (d. Mangium
Candelarium, Rumph., d. Mangi-Mangi ak/car
of Mangi-Mangi lakki-lakki der Maleiers), een
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boomachtige heester, door een menigte bovenaardsche wortels gesteund, met ovale, elliptische of langwerpige, gepunte bladeren; hi)
wordt langs d. kusten der door d. Indische
zee bespoelde landen, a. d. oostkust v. Afrika
en Arabi, op Madagascar, a. d. monden v. d.
Ganges, in Voor- en Achter-Indi6, in d. geheelen
Maleischen Archipel, in Nieuw-Guinea enz.
gevonden.
Rhizophora conjugata L. (d. Bakkor of Bankil of Mangiet der Maleiers) is, evenals d. voorgaande soort, heester- of boomachtig en v.
gekromde luchtwortels voorzien; zij heeft
langwerpige, elliptische of lancetvormige, gepunte bladeren en komt in d. kustmoerassen
v. geheel India tot in d. Molukken en NieuwGuinea voor.
Mango Capa, Zie Inca.
Mangoe, ook Mangoenen, is d. naam v.
een Mongoolschen volksstam in Aziatisch
Rusland ter weerszijden v. d. Amoerrivier. Zij
behooron tot d. Toengoezen, leven v.jacht en
visscherij, belijden 't Sjamanisme en noemen
zich zelf meestal Altsja.
Mangold is d. naam v. een Duitsch broederpaar, dat zich als musici vooral a. 't hof v.
d. groothertog v. Darmstadt naam heeft
gemaakt. d. Oudste, Wilhelm Mangold, geb. in
1796 to Darmstadt en overl. aldaar in 1875,
was er hofkapelmeester en componeerde
eenige opera's en ouvertures; d. jongere broeder, Karl Ludwig Armand genaamd, werd geb.
in 1813, was eerst violist bij genoemde hofkapel
en werd er in 1848 tot hofmuziekdirecteur
benoemd; htj componeerde vooral mannenkwartetten, symphonieen en kamermuziek
en overl. 5 Aug. 1889.
Ook een verdienstelijk godgeleerde v. dozen
naam, Wilhelm Julius Mangold, dient hier vermeld to worden. Iltj werd geb. to Cassel 20 Nov.
1825, studeerde to Halle, Marburg en Gottingen
en werd in 1857 hoogl. to Marburg en in 1872
to Bonn, waar htj 1 Mrt. 1890 overl. Van zijn
geschriften noemen we: „Der Romerbrief und
die Anfange der Romischen Gemeinde" (1866),
„Die Bibel und ihre Autoritat" (1878) en „Der
Romerbrief und seine geschichtlichen voraussetzungen" (1884).
Mangostan, d. vrucht v. Garcinia Mangostana L., een op d. eilanden v. d. Indischen
Archipel to huis behoorenden boom, met
elliptisch-langwerpige, spits°, zeer fijn geaderde bladeren; deze boom behoort tot d.
natuurl. plantenfam. der Clusiaceae en tot d.
le orde der lie klasse (Dodecandria Monogynia)
v. 't stelsel v. Linnaeus.
d. Mangostan is een alleenstaande, eindelingsche besvrucht, met een leerachtigen
bolster (pericarpium); a. haar voet bevinden
zich 4 blijvende, dikke, holle, v. d. vrucht
afstaande kelkbladen, waarvan d. twee binnenste grooter zijn dan d. buitenste on door deze
a. hun voet gedeeltelijk bedekt worden; a.
haar top is zij gekroond door een broaden,
schildvormigen, in 5-8 stralen verdeelden
stempel. Zij is uitwendig glad, hoog- of donkerbruin v. kleur on ongeveer zoo groot als een.
oranje-appel. Inwendig bezit zij evenveel afdeelingen als d. stempel stralen heeft; deze
afdeelingen zijn ongelijk v. grootte en bevatten elk voor zich een (dikwijls misdragen)
zaadje, dat door een witachtig, half doorschijnend, vleezig on geurig moos (pulpa) omgeven
is; dit vleezig deel, dat d. zadon bevat, is
'tgeen men, iia d. bolster verwijderd to hebben,
v. d. mangostan eet.
Men zegt, dat d. mangostan d. lekkerste
vrucht is, die op aarde bekend is. Behalve
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dat men haar veel als oen lekkernij nuttigt,
wordt 'ztj als een uitmuntende en gezonde
spijs ook dikwijls ter verkwikking a. zieken
of herstellenden toegediend. De a. looistof en
roode kleurstof rijke bolster dient als een
samentrekkend geneesmiddel.
Manhattan, een eiland voor d. mond v.
d. Hudsonrivier in Noord-Amerika gelegen on
tot d. Uniestaat New-York behoorende, is
22 KM. lang on gemiddeld 3 KM. breed, wordt
voor 't grootste gedeelte door d. stall NowYork ingenomen on is genoemd naar d. Indianon, die hier voor d. vestiging der Europeanen
(Nederlanders on Engelschen) hun woonplaats
hadden. 't Eiland ward in 1614 door d. Hollanders v. een Indianenstam gekocht voor 10 geweren, 10 pond kruit, 300 kogels, 30 bijien,
eonige kleedingstukken, eon koperen braadpan
on wat kenkengereedschap.
Mani, Zie Manes. Ma,niabel (v. 't Fransche manier, hanteeren) beteekent handelbaar, lenig, buigzaam.
Manichean. Aldus heetten d. volgelingen
v. Manes (zie dat art.), een aanhang, die in
d. 3e eeuw ontstond en zich onder d. Oostersche
christenen langen tijd heeft staande gehouden.
't Stelsel, dat ztj aankleefden en verkondigden,
komt ongeveer hierop neer: Er zijn twee
oorspronkelijke wezens, een goad — 't licht —
en een boos — d. duisternis. 't Eerste is d.
geest, 't tweede d. stof. 't Eerste wezen is
't volmaaktste, waarvan ontelbare Aeonen
zijn uitgegaan, die zich in vijf elk. omsluitende spheren bevinden: 't licht, 't water, d.
lucht, 't vuur on d. ether; a. 't hoofd dier
Aeonen staan twee goddelijke uitvloeisels, d.
zoon en d. geest. d. Booze geest of geest der
duisternis heeft ook vijf uitvloeiingsspheren:
d. aarde, drabbig water, storm, verterend
vuur en rook. Daze Aeonen voeren onderling
een aanhoudenden strijd om 't licht. In dien
kamp kwam een deel v. 't goddelijk licht in
aanraking met d. stof on om dit lichtdeel nu
te heroveren list 't Opperwezen 't licht der
stof door d. twee voorname Aeonen, d. zoon
en d. heiligen geest, a. d. aarde of 't stof ontrukken ; doch daartegen verzette zich d. booze
geest; en dit een en ander nu is in d. geschiedenis v. Jezus Christus geopenbaard. d.
Zoon kwam op aarde on vereenigde zich met
een menschelijk sehijnlichaam; in dien vorm
leerde hij d. menschen d. wag tot 't ware
geluk, waartegen 't booze beginsel, verpersoonlijkt in d. Joodsche natie, zich verzette,
zoodat 't, naar 't meende, d. Aeoon, Zoon,
doodde. Doch daar doze slechts een schijnlichaam had, kon zulks in wezenlijkheid niet
plaats hebben. d. Opstanding v. Jezus was
derhalve ook slechts schtjn on d. bevrijding
des menschdoms v. 't kwaad geschiedt door
hem alleen door zijn leer on door d. Paracleet,
then hij beloofde, die zich in Mani of Manes
openbaarde en door wien men tot volkomene
kennis v. 't Christendom komt. Zij, die dat
geheel in zich opnemen on naar d. voorschriften v. Jezus Christus leven, komen in
't rijk des lichts, maar moeten na d. scheiding
v. ziel on lichaam nog een dubbele reiniging
.ondergaan. d. Eerste heeft plaats in d. maan,
een grooten waterkogel, waarin d. zielen
vijftien dagen lang ter reiniging gebaad worden. Vandaar begevon zij zich naar d. zon,
waar zij in 't vuur worden gereinigd — d.
purificatie door water on vuur, ook elders
een op d. voorgrond tredend begrip. Na doze
dubbele reiniging ztjn zij eerst vatbaar om
in 't rijk des lichts to komen. Dit heeft plaats
met behulp des heiligen geestes. Die mensche-
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hike zielen, welkebijd. dood voor dien
overgang naar maan en zon nog niet vatbaar
zijn, gaan over in d. lichamen v. menschen
of dieren, tot hun verdere reiniging, terwijl
d. geheel onverbeterlijken hun eindvonnis in
't vuur ondergaan, gelijk dan ook verbranding 't einde der geheele stoffeltjke wereld
is (verg. 2 Petr. d. Zedenleer der Manichean onderscheidde twee rangen v. ingewijden; d. eerste had drie kenteekenen: sinus,
oris et manus. Zij moesten zich onthouden v.
wijn, alle dierlijk voedsel, d. geslachtsvereeniging, d. muziek, 't hebben v. eigendommen, 't dooden v. dieren, 't plukken v. vruchten, 't voeren v. oorlog. d. Tweede rang genoot meer vrijheid, schoon ook in dozen 't
inwilligen der geslachtsdrift verboden en
armoede voorgesehreven was. Voor zoover zij
tot d. Christelijke kerk behoorden, verwierpen
zij 't 0. V.; zij hadden een hoogst eenvoudigen
eeredienst, hielden 't Avondmaal zonder wijn
en erkenden geen feestdagen, behalve d. zondag
on d. gedachtenisdag v. Jezus' (schijn-)dood.
Ofschoon zich onderscheidende in zuiverheid
v. zeden, stonden zij nochtans bloot a. d. vervolging der overige Christenen, zoodat zij zich
overal verschuilen moesten. In Afrika, waar
zij zich zeer hadden uitgebreid, werden zij in
d. 5e on 6e eeuw door Vandalen uitgeroeid,
in Italie door d. kerkelijken en wereldlijken
arm getroffen. Niettemin werden zij nog tot
in d. Middeleeuwen als ketters genoemd on
vervolgd. Hun overeenkomst met andere,
latere stelsels is niet te miskennen en, ofschoon
hun grondstellingen veel duisters en onbepaalds hebben, gebiedt d. billijkheid to erkennen, dat wij haar alleen uit d. geschriften v.
bun vijandige kerkvaders, met name Augustinus, kennen. — Zie Baur, „Das ktanichaische
Religionssystem" (1831).
Manic. Dit woord (v. 't Grieksche Mena,
dolheid, razernij) is verschillend v. beteekenis,
al naar men er een wetenschappelijke uiteenzetting of wel d. gewone beteekenis in 't dagelijksche spraakgebruik v. veriangt. In laatstgenoemden zin komt 't voor als razerntj of
woede, dus ads een ziekte v. d. geest, of ook
als een overdreven, onverzettelijke richting
v. d. geest on in dat geval veelttjds met
eigennamen verbonden (Gallomanie, Anglomanie, Graecomanie enz.), ofschoon men ook
spreekt v. kleptomanie (zucht om to stelen),
pyromanie (zucht tot brandstichting), erotomanie (zucht naar 't andere geslacht), bibliomanie (overdreven liefhebbertj in boeken)enz. Op een wetenschappelijk standpunt geplaatst, denkt men bij 't woord manie a. die
zoo treurige gesteldheid v. d. geest, waarbij.
d. mensch, 't redeltjk gebruik v. zijn will
missende, in ztjn handelingen vaak tot boneden 't redelooze dier afdaalt; men denkt dan
a. die lange reeks v. zielsziekten met haar
ontelbare schakeeringen, waardoor d. mensch
zoo hoogst beklagenswaardig wordt on die
men onder d. algemeenen naam krankzinnigheid pleegt samen to vatten. d. Groote verscheidenheid, die zich in daze ziekten vertoont,
heeft steeds genoopt tot schifting en classificatie dier ziekten (zie Krankzinnigheid) en,
terwijl d. eons zielenarts daze, d. andere
gene verdeeling aangaf of voorstond, kwam
men ook tot d. scheiding in twee groote
categorieOn: die, welke zich kenmerkte door
ziekelijk verhoogde opgewektheid (exaltatien),
on die, waarbij d. gemoedstoestand zeer
ter neder is gedrukt (neerslachtigheid, depressien). Tot een der onderafdeelingen nu v. daze
beide reeksen behoort mania, razernij, zieke-
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We weeds:), een toestand, die zich a. d. dag
legt door alle perken to buiten gaande wer
kingskracht, doellooze, blinde verwoestingsdrift, waar d. wil, niet meer door 't verstand
beheerscht, teugelloos voortgaat met 't bedrijven v. gewelddadigheden, met mishandelingen v. anderen, met razen, schreeuwen enz.
-en waarbij d. lijder eindelijk als uitgeput in
zich zelf keert, stomp voor zich heen ziet of
nog een tijdlang stil in zich zelf voortwoedt.
Deze beide toestanden komen op d. beschreven
manier bij denzelfden lijder geltjktijdig voor
{meestal) of zij bestaan ieder op zich zelf en
vandaar ook d. verdeeling in stille manie, waar
d. verhoogde werkzaamheid v. d. geest nog
-eenigermate uiterlijk beheerscht wordt, en
woeste manie, waarbij zij in onstuimigheid en
woede losbreekt. Komen deze beide vormen
bij denzelfden Hider voor, dan heeft d. stille
manie meestal d. bovenhand en d. woeste of
wilde manie breekt slechts v. tijd tot tijd in
paroxystische uitbarstingen los en wel nu
eons zonder merkbare aanleiding, dan weder
door nieuwe prikkels voor d. geest, gewelddadige stoornissen v. d. gedachtenloop enz.
In zoodanigen toestand is d. lijder dikwijls
zoo woest, dat men hem slechts met d. grootste moeite kan vasthouden en tot bedaren
brengen en niet zelden daartoe btjzondere
toestellen (dwangbuizen, dwangstoelen enz.)
noodig heeft. Deze beide vormen v. stille en
wilde manie maken dezelfde ziekte uit en
zijn alleen in graad verschillend. 't Spreekt
nu vanzelf, dat er tusschen deze beide uitersten
verschill. wijzigingen of graden bestaan, die
dan ook dikwijls voorkomen. d. Hevige graden
der wilde manie zijn bij doelmatig verpleegde
en behandelde lijders meestal zeer voorbijgaande, terwijl zij bij veronachtzaming, bij
voortdurenden aanstoot door d. hen omringende personen, door alcoholische dranken,
door schrikwekkende dwangmiddelen enz. zeer
bevorderd worden. In goed bestuurde en wel
ingerichte krankzinnigen-gestichten ziet men
d. hevige uitbarstingen der manie veel zeldzamer dan in minder doelmatige gestichten
of bij afzonderlijke verpleging der krankzinnigen.
Manie treft meestal mannen v. een galachtig
temperament on v. een stork, bloedrijk gestel,
hangt dikwijls bepaaldelijk of v. hersenontsteking of verschijnt ten gevolge v. voorstellingen, die d. krankzinnige kwellen, of
door 't doen en laten v. hen, die hem omringen.
Nauw verwant a. d. razernij is d. woedende toorn (excandescentia furibunda). evenals
a. d. aAnleg tot razernij 't toornige gemoed
(iracundia morbosa). Als verschijnsel in ziekten hebben er some aanvallen v. woede plaats
in koortsen (delirium furibundum, woedende
ijlhoofdigheid), bij barende vrouwen (mania
puerperar n
bij dronkenschap, slaapdronkenheid, bij onvolkomen aanvallen v. vallende ziekte, bij watervrees enz.
d. Behandeling v. d. krankzinnige vertrouwe
men bij voorkeur toe a. een bekwaam ge-neesheer en 't liefst in een doeltrefTend ingericht krankzinnigengesticht; zoolang d. lijder
niet naar zoodanige inrichting kan vervoerd
worden, make men hem (desnoods door dwangnaiddelen) onschadelijk voor zich zelf en ands.
ren en were men alles v. hem, wat zijn woede
kan opwekken, dock, is die uitgebroken, dan is
't veelal 't most die ongestoord te laten begaan.
Manier (v. 't Fr. manic,re en 't Ital. ma. iliera,
behandeling, hanteering, v. mann s, hand) beteekent wijze v. handelen of v. doen; verder
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kunstgreep on in werken v. kunst of wetenschap d. eigenaardige, kenmerkende bijzonderheden in bewerking; voorts gemaaktheid,
gekunsteldheid. In deze laatste beteekenis
wordt vooral gebezigd : gemanierd en gemaniereerd voor gekunsteld, gezocht. Een manierist wordt zutk een kunstenaar of schrijver
genoemd, die, door ztjn manier verleid, zich al
to zeer v. d. natuur v. zijn voorwerp verwijdert. In d. muziek verstaat men onder
manieren versierselen, als trillers, slepers enz.
v. een noot. In 't dagelijksch leven spreekt
men v. goede on slechte manieren in d. zin v.
wellevendheid en onwelvoeglijkheid; 't laatste
ook gebezigd voor kwade praktijken.
Manifest (v. 't Lat. manifestus,.handtastelijk, zoo zichtbaar, dat men 't met d. handen,
manus, grtipen kan) is een openbaar geschrift
of verklaring, vooral v. d. overheid, waarbij
in gewichtige tijdsomstandigheden d. gevolgde
of d. te volgen gedragslijn wordt blootgelegd;
plechtige verklaring of aankondiging. In d.
handel beteekent 't woord ook d. gewaarmerkte vrachtlijst a. boord v. een schip. —
Manifesteeren (Lat. manifestare) beteekent bekend maken, openbaren; manifestatie een be-

kendmaking of blootlegging.
een landschap in 't Z. v. OostAfrika, ligt t. N.-W. v. Sofala op een gemiddelde hoogte v. 1900-2000 M. d. Portugeezen
hielden 't land voor 't Ophir uit d. Bijbel. d.
Door hen aangelegde stad Illanika, gewoonlijk Massikesse geheeten, werd in 1833 verwoest, nadat zij reeds a. 't eind der 18e eeuw
half verlaten gevonden was. Na d. in 1881
door Paiva de Andrada n. Manika ondernomen
tocht, waardoor 't voorkomen v. goud vastgesteld werd, verklaarde d. Portugeesche regeering 't in 1885 voor een district v. d. prov.
Mozambique v. hun Oost-Afrikaansche bezittingen. d. Zetel v. d. gouverneur is Goronzoga,
dat d. naam Villa Gueveia kreeg, a. d.Inhandoca, die door d. Sange in d. Zambesi vloeit.
Manila of Manilla, ook Luzon geheeten, is 't grootste eiland der tot Spanje behoorende Philippijnen. — Manila. d. hoofdstad
zoowel v. genoemd eiland als v. d. Philippijnen,
ligt a. d. westkust, a. d. mond v. d. Pasig en
a. d. groote bocht v. Manila en telt 182 250
inw. 't Eigenlijke Manila is regelmatig gebouwd, is d. zetel v. d. gouverneur-generaal
en v. een aartsbisschop, heeft rijk versierde
kerken, vele kloosters, een universiteit, een
observatorium, verschill. scholen v. geestelijke
orden en vele hospitalen. d. Belangrijkste
voorsteden, tevens d. zetels v. 't Europeesche,
Amerikaansche en Chineesche handelsverkeer,
zijn Binondo, Santa Cruz on Tondo. In Manila
wonen d. meeste Europeanen (Spanjaarden)
v. d. Philippijnen; zeer sterk zijn er ook d.
Chineezen vertegenwoordigd. d. Belangrijkste
tak v. industrie is d. sigarenfabricage, die een
monopolie v. d. staat is en vele duizenden
menschen bezighoudt. Manila, d. voorn. haven
der Philippijnen, staat door stoomvaartlijnen
met Europa, China en Achter-Indie in verbinding. Echter moeten groote schepen op
een afstand v. 3 KM., bij Cavite, ankeren.
Ingevoerd worden wijn en andere geestrijke
dranken, ingelegde waren en geweven stofien,
uitgevoerd tabak, suiker, rnanilahennep en
koffie. — Manila is sedert 1571 d. hoofdstad
der Philippijnen; haar bloei is editor meermalen door d. verwoestingen v. hevige aardbevingen ('t laatst in 1880) belemmerd.
Manilla-hennep, herkomstig v. Musa textilis Nees (111llsa sylvestris, Pissang Utan Bumph.
Herb. Amb. V; Bananier CotTo Desv.), een
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Molukschen en Philippijnschen boom, met
bijna knikkende bloemkolf (spadix), afvallende
, steriele en mannelijke bloemen, zwartachtigen
.stam en veelhoekige vrucht; hij behoort tot
-d. natuurlijke plantenfamilie der Musaceae en
tot d. le orde der 6e klasse (Hexandria Monogynia) v. 't stelsel v. Linnaeus.
d. Stam v. dezen boom bereikt in bijna twee
_jaar een hoogte v. ruim 2 M.; hij is zoo dik
als een dij, v. een wit, armdik merg voorzien
-en met d. vezelige schreden der afgevallen
bladeren bedekt. d. Bladerenkroon wordt gevormd door 10 tot 12 horizontals of binnenwaarts min of meer rechtstandige, bijna 2 M.
_lange en 1/2 M. breeds bladeren; d. bladstelen
zijn 30 cM. lang. Uit 't midden dozer bladeren
-ontwikkelt zich d. ruim 1 M. lange, dikke
bloemsteel, die holle, eironde en spitse bloomdraagt; elk dozer bloom, scheeden (spathae)
scheeden omvat 9 tot 14 bloemen. d. Vruchten
,zijn 3 tot 5 cM. groot, hard on oneetbaar.
Uit d. draad dozer Musa woven d. inwoners v.
Mindanao kleeden, die onder d. benaming
Co o bekend zijn.
d . Manilla-hennep is een uitrauntende soort
.draad, uit vezels v. bij d. 3 M. lengte bestaande; hij is zoo wel voor 't vervaardigen v.
-stevig touw werk als v. d. fijnste weefsels
geschikt. Zie verder d. artt. Abaca-Hennep on
Banaan.
Manilius (Marcus), een Romeinsch dichter,
, die waarschijnlijk in d. tijd v. keizer Augustus
leefde on een leerdicht. getiteld „Astronomica", in 5 boeken heeft geschreven, dat in
.zuiveren stijl en hier en daar met poetische
verheffing een voorstelling behelst v. d.
invloed des sterrenhemels op d. lotgevallen
, der menschen. 't Werd 't eerst uitgegeven to
Neurenberg in 1472, daarna door Scaliger
4Parijs 1579, 2 dln), door Bentley (London 1739)
•43n voorts to Tweebruggen 1783. Zie Jacob,
„De Manilio poeta" (Lubeck 1830—'36, 4 dln).
Manin (DANIELE), een Italiaansch patriot
-en staatsman, d. kleinzoon v. een advocaat
v. Joodsche afkomst, gob. 13 Mei 1804 to
- Venetia, waar hij een tijdlang advocaat was.
Met Tommasea leider v. d. tegen Oostenrijk
vijandige nationale partij, werd hij 18 Jan.
1848 gevangen gonomen, maar reeds 17 Mrt
.op aandringen v. 't yolk bevrijd. Toen door
d. omwenteling v. 22 Mrt, •waarvan MANIN d.
leider was, d. Oostenrijkers uit Venetia ver, dreven waren, word MANIN 23 Mrt president
v. 't Voorloopig Bewind der uitgeroepen repu, bliek en, nadat dit zijn ontslag gonomen had,
word hij 11 Aug. 1848 tot dictator benoernd,
wat hij bleef tot 24 Aug. 1849. Bij d. capitulatie
- v. Venetia, a. welks langdurig en heldhaftig
beleg d. beminde dictator met geestdrift had
-deelgenomen, werd MANIN door d. Oostenrijkers
uit zijn land verbannon en hij begaf zich n.
Parijs, waar hij door 't geven v. onderwijs
in zijn onderhoud voorzag en 22 Sept. 1857
-over'. Zijn nagelaten „Documents et pieces
.authentiques" gaf Planat de la Fage (1860)
vertaald uit. 's Mans veelbewogen leven word
beschreven o. a. door Errara (1875 en '77) en
•door Perlbach (1878).
Manioc, Zie Cassave.
Manipoer, door d. Birmanen Katha geheeten, is een beschermstaat v. 't BritschIndische Rijk en ligt tuss. Assam on 't voormalige koninkrijk Birma, v. wiens opperheerschappij d. Radsja v. Manipoer in 1826 door
Engelsche hulp vrij word. 't Staat onder d.
Britschen regeeringscommissaris v. Assam en
telt
op 376V2 vk. mijlen 221 000 inw. Drie evenwijdige bergketens doorsnijden 't land, dat
VI.
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door d. Nam Bathe en Barak besproeid wordt,
v. N. n. Z. d. Inwoners behooren tot d. IndoChineesche stammen en bestaan, wat godsdienst betreft, grootendeels uit Hindoes, verder
uit Mohammedanen en in d. bergen uit natuuraanbidders. d. Voorn. taal, 't Manipoeri, wordt
tot d. eenlettergrepige zuidoost Aziatischen
taalstam gerekend. 't Hoofdmiddel v. bestaan
is d. landbouw. Ingevoerd worden o. a. betelnoten, katoenen stollen en koperen gereedschappen, uitgevoerd paarden, linnen, zijde
en was. d. Radsja is d. eenige grondbezitter.
Manipulus (v. 't Lat. manus, hand, en
plere, vullen) beteekent een handvol (bijv. kruiden) on wordt op recepten afgekort geschreven als M., man. of mp. — Manipuleeren wil
zeggen: met d. hand betasten, bevoelen; behandelen.
Manipulatie is in 't algemeen een
kunstmatige behandeling, inzonderheid echter
't betasten of bestrijken door een magnetiseur. — Onder Manipulum of manipel verstaat
men 't kleedingstuk, dat d. priester a. d.
linkerarm draagt, als hij d. mis bedient. —
Zie ook 't art. Legioen.
Manissa of Manisa ('t oude Magnesia
a. d. Sipylos) is een der belangrijkste handelssteden v. Klein-Azie en d. hoofdstad v.
een liwa in 't Turksche vilajet Aidin. Gelegen
a. d. voet v. d. Sipylos of Manisa-Dagh en a.
d. Gedis-Tsjai, is 't met Smyrna door een
ruim 40 KM. langen spoorweg verbonden. d.
Bevolking telt circa 40 000 zielen en drijft
uitgebreiden handel. d. Vruchtbare omgeving
produceert tabak, katoen, tarwe, wijn on vlasdotter, d. stad zelf geweven goederen en leerwaren. Ten oosten v. d. stad behaakien d.
Romeinen onder Cornelius Scipio d. overwinning op Antiochus v. Syria. In 1398 word
Manissa door d. Osmanen veroverd on tot 1453
(toen Constantinopel ingenomen werd) was
't afwisselend met Broessa d. zetel v. d. sultan.
Manitoba, een prov. v. 't Dominion of
Canada in Britsch Noord-Amerika, heeft d.
vorm v. een rechthoek, die v. 49 3 tot 52) 50'
N.-Br. on v. 95° tot 101° 20 , W.-L. Gr. gelegen -is, on telt op 3471 vk. mijlen 65 954 inw.
't Oosten is een deel v. d. Noord-Amerikaansche meervlakte, 't midden wordt door d.
uitgestrekte on vruchtbare vlakten v. d. Red
River ingenomen; in 't westen verheffen
zich d. Pembina-Mountains en 't noorden
wordt gevormd door d. woudrijke omstreken
v. 't Winnipeg- on 't Manitobameer. In 't
zuiden zijn prairielandschappen overheerschend, hier wordt ook bruinkool gevonden.
't Klimaat is gekenmerkt door lange, strenge
winters en heete zomers. Onder d. bevolking
telde men in 1886 5574 Indianen en 7985 Mestiezen. Verder is er eon gemengde Fransch-Engelsche bevolking. d. Hoofdmiddelen v. bestaan
zijn landbouw on veeteelt. Door 't noorden v. 't
land loopt d. Canadasche Pacific-spoorweg.
Op d. Red River, 't Winnipeg- on 't Manitobameer is veel stoombootverkeer. d. Zetel
v. d. regeering was vroeger Fort Garry,tegenwoordig is 't d. daarvoor in d. plaats gekomen
stad Winnipeg, die in 1881 slechts 7985, in
1883 reeds 30 000 inw. telde. Manitoba kwam
als deel v. 't gebied v. d. HudsonsbaalCompagnie in 1868 a. Canada; in 1870, toen Manitoba als zelfstandige prov. bij 't Dominion
of Canada was ingelijfd, stonden d. Fransche
bewoners v. Canada in 't gebied op, daar zij
een inbreuk op hun rechten vreesden; maar
doze opstand word weldra met zachtheid onderdrukt en sedert maakt Manitoba door toenemende bevolking groote schreden voor..
waarts.
19

MAN.

290

't Manitobameer ligt in 't westen v. 't land,
'229 M. boven d. zee, is 90 vk. mijlen groot,
ontvangt d. afwatering v. 't t. N.-W. gelegen
Winnipegosismeer en zendt zijn water door
d. ale „patrijzenkrop" aangeduide rivier n. 't
s. Martinsmeer en verder door d. kleine
Saskatschewan n. 't Winnipegmeer.
Manjuema of Manyema is een landstreek v. Aequatoriaal-Afrika, gelegen tuss.
't noordelijk deel v. 't Tanganjikameer en d.
boven-Congo; 't is goed besproeid, vruchtbaar
en met dichte wouden bedekt, maar ongezond.
d. Inwoners, die zich zelf Uenja noemen, zijn
v. schoonen, krachtigen lichaamsbouw, hebben
een lichte gelaatskleur, maar staan bekend
als echte kannibalen. Zij wonen in regelmatig
aangelegde dorpen en staan onder afzonderlijke aanvoerders, die onafhankelijk v. elk.
zijn en in voortdurende veete met elk. leven.
d. Belangrijkste plaats tuss. Nyangwe en 't
Tanganjikameer is Bambarra, t. Z. v. Loekoega
gelegen.
Manlius is d. naam v. een patricisch
geslacht uit 't oude Rome, dat tot in d.laatste
tijden der republiek in hoog aanzien stond.
Daartoe behooren o. a.:
MARCUS MANLIUS, consul v. 't jaar 392 v. Chr.,
die in 390 onder hen was, welke 't Capitool
tegen d. Galli6rs verdedigden. Hij was d.
eerste, die in d. nacht, toen 't geschreeuw
der ganzen veroorzaakte, dat een overrompeling der wacht door d. vijanden mislukte, een
Galliijr v. d. muur naar beneden wierp. Daarom
werd hij Capitolinus bijgenaamd. In 385 stond
hij a. 't hoofd der plebejers en vorderde hij
voor hen akker verdeeling en kwijtschelding v.
schulden, wat hij echter niet kon verkrijgen ;
een jaar later werd hij aangeklaagd v. naar d.
koningstitel to streven; hij bezette 't Capitool
met zijn aanhangers, doch werd door een
verrader v. d. rots naar beneden gestort. Zijn
huis werd verwoest en d. naam MARCUS in
zijn geslacht niet moor genoemd.
TITUS MANLIUS is bekend door een tweegevecht, dat hij in 361 v. Chr. a. d. rivier
Anio hield tegen een reusachtigen Gallier,
then hij doodde on wien hij zijn gouden halsketen (torques) ontnam, vanwaar hij d. bijnaam
Torquatus verwierf. Toen hij voor d. derde
maal consul was, voerde hij met Publius
Decius Mus d. oorlog tegen d. Latijnen; tegen
't bevel der consuls bevocht zijn zoon in eon
tweegevecht een Latijn, die over wonnen werd;
doch d. gestrenge vader onttrok zijn zoon
niet a. d. vastgestelde straf en liet hem
onthoofden.
Mann (HORA CE), eon Amerikaansch opvoedkundige, gob. 4 Mei 1796 to Franklin in Massachusetts on overl. 2 Aug. 1859 to Ohio. Van
zeer geringe af komst, ontving hij in zijn
prille jeugd een zeer middelmatige opvoeding ;
hij ging weinig of niet ter school en was bijna
geheel a. zich zelf overgelaten. Nochtans
bekwaamde hij zich door eigen vlijt voor d.
academie; hij leerde Latijn en Grieksch en werd
leeraar a. d. ,Brown-University" to New-York.
Veel heeft hij voor 't onderwijs v. N.-Amerika
gedaan en belangrijk zijn d. geschriften, hierover door hem uitgegeven. Voor een goed
deel zijn deze bijeenverzameld in 't work
„Life and complete works of Horace Mann"
(2 dln, 1867). Een biographic v. horn, door d. zoon
zijner weduwe Mary Tyler Mann—Peabody geschreven, zag in 1887 't licht.
Mann (JOHANN GOTTFRIED HENDRIK), een
Nederl. componist on orkestdirecteur, gob.
15 Juli 1858 to 's-Gravenhage, waar hij v.
1874 t. '78 d. lessen in d. theorie en compo ,
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sitieleer, 't klavier en d. viool a. d. Koninkl.
MuziekSchool volgde. Na zijn studi6n to Parijs.
voltooid to hebben, werd MANN in 1882 totdirecteur v. 't Amsterdamsch orkest „d. Ver-eenigde Toonkunstenaren" benoemd, welke
betrekking hij in Mei v. 't volgend jaar verwisselde met die v. orkestdirecteur bij d.
Parksohouwburg. In Dec. 1885 vertrok hij n.
Leiden,. waar hij sedert kapelmeester bij
't muziekkorps v. 't 4e regiment infanterieis en tevens directeur v. 't studenten.muziekgezelschap „Sempre Crescendo". d. Compositiin v. MANN bestaan uit marschen, ouvertures,,
symphonieen, opera's en concerten, doch zijn
slechts voor een deel gedrukt. Ook is hij,
medewerker a. „Caecilia", „d. Portefeuille" e. a..
tijdschriften.
Mannasuiker. In 't gewone manna komt.
een eigenaardige zoeto stof voor, door Proust,.
ontdekt, aan welke men vroeger d. naam.
mannasuiker gaf. Later bleek, dat zij een
alcohol is, en gaf men haar d. naam manniet
(zie manniet). Zij heeft als d. gewone suikersoorten, waartoe o. a. riot-, vruchten- en druivensuiker behooren, een zoeten smaak en komt.
ook in vele andere opzichten met deze laatsten
overeen, maar wijkt er in zooverre o. a. v.
af, dat zij in waterige oplossing en bij toe-voeging v. gist bij d. gewone temperatuur geen alcoholische gisting ondergaat. Evenwel:
kan zij, hoewel onder eenigszins andere ornstandigheden als d. gewone suikersoorten,
aethylalcohol opleveren. Manniet maakt 't.
hoofdbestanddeel uit v. 't gewone manna,.
een handelsproduct, dat in d. geneeskunde als•
afdrijvend middel wordt aangewend. Hoewel
manniet zelf een zachte afdrOvende kracht.
schijnt to bezitten, moot die v. 't manna toch
vooral a. nevenbestanddeelen, daarin voorhandon, worden toegeschreven. Behandelt men
manna met kokenden alcohol, dan verkrijgt
men na filtratie en bekoeling v. d. alcohol
manniet in d. vorm v. kleine kristallen. Men
kan uit rietsuiker manniet maken, door 't a._
een zekere gisting, slijmgisting genaamd,
onderwerpen. Ook uit vruchten- on druivensuiker kan door middel v. zwavelzuur manniet verkregen worden. d. Beste soorten v. .
manna worden verkregen v. verschill. soorten
v. d. eschboom en wel vooral v. Fraxlnus
ornus en rotundifolia ; zij worden vooral uit
Sicilia en Calabria in d. handel gebracht. Gedurende d. zomer vloeit daaruit v. nature of
door kunstmatige insnijding in d. bast een
zoet sap, dat bij verdamping 't gewone manna,
oplevert.
Wij treffen manniet ook a. in d. lorken boom
(Larix europaea), on wel in groote hoeveelheid ; ook deze levert een mannasoort op,.
die evenwel een zeer onaangenamen smaak
bezit. Verder treft men manniet a. in Tamarix
mannifera, in berken on linden, in 't uitgezwete sap v. kerse- on appelboomen, in vele
soorten v. zwammen, enz. Niet iedere mannasoort heeft d. samenstelling v. 't gewone
manna, die v. d. esch afkomstig is. Zoo bevat
d. manna v. Eucalyptus mannifera een bijzondere suikersoort, die veel overeenkomst heeft
met druivensuiker, melitose genoemd, en
daarenboven een stof, die moor overeenkomst bezit met d. manniet; zij wordt eucalyn
genaamd. Zoo levert een andere soort v.
'tzelfde geslacht, nl. Eucalyptus dumosa, eon
mannasoort op ('t gedroogde sap, dat uit
haar bladeren zweet), die door d. inboorlingen
als voedsel genuttigd wordt on een eigendommelijke, nog weinig onderzochte sulker-soort oplevert.
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't Manna, waarvan in 't Oude Testament
gesproken is, zou volgens sommigen afkomstig
z tin v. d. kameeldoorn (Hedysarum alhagi),
volgens anderen daarentegen v. d. Tamarix
mannifera. Wie d. eigenschappen dezer twee
mannasoorten vergelijkt met die, waarvan
't Oude Testament gewaagt, laat 't manna
der Israelieten zeker v. geen dezer of andere
tot nog toe bekende boomen afstammen.
Mannequin, een ledepop, een houten
mannetje met bewegelijke ledematen, zooals
die door schilders en kunstenaars gebruikt
wordt; verder een onzelfstandig mensch, die
geregeld a. eons anders leiband loopt; eindelijk een draagmand, waarmee men ter markt
gaat om ooft enz. in te koopen.
Manners (JOHN JAMES ROBERT, Lord), een
Engelsch staatsman en schrijver, d. tweede
zoon v. d. 5en hertog v. Rutland, geb. 13 Dec.
1818 to Belvoir Castle (graafs. Leicester), word
in 1841 in 't Lagerhuis gekozen, waar hij als
een der uiterste conservatieven d. instandhouding der graanrechten voorstond. Hij was
in 1852, v. 1858—'59 en nogmaals in 1866
minister v. Openbare Werken, v. 1874—'80 en
Weer sedert 1885 postmeester-generaal en
sedert 1886 kanselier v. Lancaster. In 1888
volgde hij zijn broeder, Charles Cecil John
Manners, als zevende hertog v. Rutland op.
Hij schreef: „Plea for national holidays" (1843),
The spanish match on the 19th century"
(1846), „Notes of an Irish tour" (1849) enz.,
benevens een paar bundels gedichten („Englands trust", 1841, en „Englands ballads", 1850).
Mannert (COENRAAD), geb. 17 Apr. 1756 to
Altdolf in d. Beiersche kreits v. MiddenFranken, was eerst leerling, later hoogl. a.
d. academie v. zijn geboorteplaats, waar hij
d. wijsbegeerte onderwees, totdat hij later
als prof. in d. geschiedenis naar Landshut
beroepen werd. Toen in 1826 d. hoogeschool
v. laatstgenoemde stad n. Munchen verplaatst
word, vertrok hij made derwaarts en hij overl.
er 27 Sept. 1834. MANNERT was een uitnemend
kenner der geschiedenis, welke hij met nauwgezetheid beoefende en uit d. bronnen ophelderde. Behalve eenige handboeken bij zijn
onderwijs schreef hij een „Geschichte der
Vandalen" (1785), „Geschichte der unmittelbaren Nachfolger Alexanders" (1787), „Aelteste
Geschichte Bojariens" (1807), „Kaiser Ludwig IV" (1812), „Geschichte Baierens" (1826,
2 dln), „Geschicht
e Deutschen" (1828, 2 din)
en „Geschichte der alten Deutschen, besonder
der Franken" (1829). Niet minder groot zijn
zijn verdiensten ten opzichte der oude aardrijkskunde, waaromtrent zijn hoofdwerk is
d. „Geographie der Griechen und 'Omer"
(1792-1825, 10 din), die hij eerst alleen, later
met Ukert bearbeidde. Ook schreef hij „Bernerkungen fiber Diplomatik" onder d. titel „Miscellanea" (1793).
Mannhardt (WILHELM), een Duitsch navorscher v. sagen en mythologie, geb. 26 Mrt
1831 in Friedrichstadt (Sleeswijk), redigeerde
sedert 1855 to Berlijn 't „Zeitschrift filr deutsche Mythologie und Sagenkunde", wijdde
zich daarna te Dantzig geheel a. d. wetenschappelijken arbeid en overl. daar 26 Dec.
1880. Hij schreef: „Germanische Mythen"
(1858), Die Gutter der deutschen und nordischen VOlker" (1860), „Weihnachtsbliiten in
Sitte and Sage" (1864), „Wald und Feldkulte"
(2 dln, 1875—'77), „Klytia" (1876), „Gedichte"
(1881), „Mythologische Forschungen" (1884) enz.
Mannheim of Manheim, een stad in 't
groothertogdom Baden, met 79 050 inw., gelegen in een vruchtbare vlakte toss. d. Rijn
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on d. Neckar, die zich hier vereenigen. d. Elk,
rechthoekig snijdende straten v. d. oude stad:
die in d. vorm v. een halven cirkel is aangeiegd, zijn meerendeels alleen door cijfers en
letters aangeduid en loopen uit op een fraaien
boulevard. Bovendien zip er drie voorsteden.
't Schoone marktplein prijkt met een standbeeld v. d. keurvorst Karl Theodor, 't Parad&
plein met een prachtige fontein, 't Schillerplein met d. standbeelden v. Schiller, Iffiand
en Dalberg. Van d. gebouwen zijn belangrijk
't voormalig keurvorstelijke residentieslot, 't
Koophuis, d. voormalige Jezuletenkerk, v.
1733—'56 gebouwd, en d. in 1717 gestichte Domkerk; verder 't raadhuis, d. schouwburg, d.
sterrenwacht en 't nieuwe station. Over d.
Rijn voert een grootsche spoorwegbrug, over
d. Neckar een kettingbrug. Voorts heeft Mannheim een gymnasium, een reaalgymnasium
en een reaalschool, een openbare boekerij en
talrijke liefdadigheidsgestichten. d. Scheepvaart op Rijn en Neckar en d. ligging a. 't
knooppunt v. d. spoorwegen v. Constanz,
Karlsruhe, Ludwigshafen, Frankfort en Worras
hebben Mannheim tot een der belangrijkste
handelssteden v. geheel Zuid-Duitschland gemaakt. De v. 1870—'75 gebouwde haven is d.
grootste binnenhaven v. 't Duitsche Rijk. d.
Voorn. handelsartikelen v. Mannheim zijn:
koloniale waren, graan, peulvruchten, meal,
rijst, petroleum, kolen, tabak, hop, • spiritus
enz. Ook is Mannheim een der belangrijkste
industriesteden V. Zuid-Duitschland; zij heeft
talrijke sigarenfabrieken, ijzergieterijen, machinenfabrieken, fabrieken voor wagons, naaimachines, spiegels, cement, alizarine en anilineverven, evenals v. andere chemische
waren, meubels enz. In d. omtrek wordt veal
a. tabaks- en tuinbouw gedaan. — Mannheim,
oorspronkelijk een dorp, word in 1607 tot stad
verheven, in 1688 door Melac bijna geheel
verwoest en in 1699 door keurvorst Wilhelm
herbouwd en versterkt. Van 1721—'77, teen d.
toenmalige keurvorst Beieren erfde, was Mannheim d. residentiestad v. Keur-Palts. In 1803
kwam d. stad a. Baden.
Manniet is een gekristalliseerde zeswaardige alcohol, C, Els(OH)6, die in water en
aethylalcohol oplosbaar is en een zoeten smaak
heeft. 't Komt in 't plantenrijk zeer verspreid
voor, bijv. in d. bladeren v. syringa vulgaris
en v. ligustrum vulgare; d. wortels v. cyclamen europaeum en scorzonera hispanica, in
d. graswortel, d. selderie, 't zeegras, 't splint v.
pinus larix, d. schors v. canella alba en vooral
in manna, 't ingedroogde melksap v. fraxinus
ornus. Manniet smelt bij 166° C. Bij verhitting
verliest 't 1 molecuul water en gaat 't over
in een stof, die mannitaan heet. Als alcohol
geeft raanniet met zuren aethers.
Bij behandeling v. zijn oplossing met platinazwart verkrijgt men een amorph, gom.-"
achtig zuur, 't mannietzuur, benevens een
aldehydachtige stof (C6 1112 0,,), die mannitose
genoemd is. Zie ook 't art. mannasuiker.
Manning (HENRY EDWARD), in 1808 to Totteridge, in 't Eng. graafs. Hereford; uit Protestantsche ouders geb., ontving zijn opleiding
tot Anglicaansch geestelijke a. d. universiteit
to Oxford, welke hij in 1830 na welvolbrachte
studien verliet. Tot vicaris te Lavington (in
Sussex) benoemd en weldra tot archi-diaken
v. 't bisdom Chichester (1840), baande hij groot
opzien als vurig aanhanger v. d. zoogenaamde
hervormingspartij v. Pusey en Newman (zie
ald.), die ten doel had d. verschill. Christelijke kerkgenootschappen tot een geheel to
vereenigen (zijn in 1842 geschreven werk
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The unity of the Church"). Na gedurende 20
Saar d. Anglicaansche kerk gediend to hebben,
ging MANNING s in 1850 tot d. R.-Kath. godsdienst over, een stap, waarin d. latere kardinaal Newman hem was voorgegaan. In 1851
tot R.-Kath. priester gewijd, ijverde hij voortaan vurig voor zijn nieuw geloof; hij werd tot
huisprelaat v. d. paus benoemd, vervolgens
tot aartsbisschop v. Westminster en primaat
v. Engeland (1865) en eindelijk zelfs tot kardinaal (1875). Hij werd in d. vollen zin v. 't
woord een steunpilaar der Katholieke kerk
en genoot zoowel in zijn eigen vaderland als
op 't Vaticaan d. grootste achting. Onge6venaard was zijn werkzaamheid, vooral ook in
d. bestrijding en d. leniging der vele kwalen
op maatschappelijk gebied; daarbij bezat hij
een warm hart, een rijken geest en groot ver‘ stand. Aan vriend en vijand dwong hij bewondering en eerbied of zoowel door zijn
welsprekendheid als door d. moed v. zijn
overtuiging. Nadat hij bij herhaling was opgetreden als verdediger v. 't wereldlijk gezag v.
d. paus, stemde hij op 't Oecumenisch concilie v. 1869—'70 met voile overtuiging voor
d. onfeilbaarheid v. d. Paus. ZOO ijverig Katholiek was MANNING, dat bij d. dood v. Pius IX
in 1878 zich d. meening verspreidde, dat hij
tot opvolger v. d. Paus bestemd was. In Jan.
1892 overt. d. edele grijsaard in d. ouderdom
v. 84 jaren. Terwijl hij nog geestelijke der
Anglicaansche kerk was, gehuwd met Miss
Sargent, werd hem uit dat huwelijk eOne
dochter geb., die echter, evenals haar moeder,
weldra over!.
Behalve zijn bovengenoemd werk „Unity
of the Church", heeft men v. MANNING O. a.
d. volgende geschriften: „The oecumenical
council and the infallibility of the Pope"
(1869), „The fourfold sovereignty of God" (1871),
„Caesarism and Ultramontanism" (1874), „True
history of the Vatican Council" (1877), „Miscellanies" (2 din, 1877) en „Characteristics"
(1885). Zijn biographie schreef Hutton („Car•
dinal Manning", 1892).
Manning (DANIEL), een bekend Amerik.
staatsman, geb. 16 Aug. 1831 te Albany in
New-York. Eerst als schrijver en tevens ale
verslaggever voor 't tijdschrift „Argus" werkzaam, werd hij door bemiddeling v. Cleveland
president v. d. nationale handelsbank v. Albany en in 1883 zelfs tot minister v. Financien gekozen. Hij overt. 24 Dec. 1887 in zijn
geboorteplaats.
p

Man/inch

(JOHAN CHRISTIAN VON), VOOT-

namelijk bekend geweest als directeur der
kunstverzameling v. d. Beierschen koning,
werd in 1740 te Straatsburg geb. Zijn vader,
zelf kunstenaar, was verstandig genoeg zijn
°erste plan, volgens 'twelk d. zoon in d.
theologie moest studeeren, op te geven en
hem zijn kunstenaarsaanleg te doen volgen.
Eerst door zijn eigen vader, later door d.
schilder Zeurenich en d. bekwamen beeldhouwer en architect Peter Verschaffelt to
Mainz in d. kunst onderwezen, wekte hij
d. belangstelling v. hertog Christiaan IV, die
item in 1763 meenam n. Parijs, waar hij
zoowel door 't aanschouwen der daar vereenigde kunstwerken ale door 't onderwijs
v. d. schilders Karel v. Loo en F. Boucher
groote vorderingen maakte. In 1766 reisde
hij andermaal met zijn beschermer, die hem
steeds tot d. studie v. d. antieken en v. d.
natuur aanspoorde, n. Parijs, waar doze hem
tot pensionaris der Fransche academie to
Rome wist to doen aannemen. In 1767 reisde
hij derwaarts, met d. onverstandigen raad v.
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Boucher ale reispenning, niet naar Rafael en
Michael Angelo, maar vooral naar Albano en
Guido Reni te studeeren.
Van 1767—'71 vertoefde MANNLICH afwisselend te Rome en to Napels. Ondanks d. raad v.
Boucher gevoelde d. kunstenaar zich vooral
tot Rafael aangetrokken, wiens werken hij
vlijtig bestudeerde en kopieerde. d. Vruchten
dier studie ziet men o. a. in een verzameling
teekenvoorbeelden, in 1804 door hem uitgegeven, geheel a. Rafael's werken ontleend.
Te Florence, waarheen MANNLICH zich in
1771 begaf, bestudeerde hij vooral Allegri en
diens koloriet en maakte hij kennis met
Rafael Mengs. Weldra ontstond er tuss. hen
een innige vriendschap en voor MANNLICH
was die kennismaking hoogst nuttig en leerrijk. In 1772, ten gevolge v. d. dood zijns
vaders, in 't• vaderland teruggekeerd, ondervond hij daar wederom d. gunst v. zijn vroegeren beschermer en diens opvolger, hertog
Karel II. Toen d. Fransche omwenteling uitbrak, vond hij gelegenheid om d. genoten
gunsten to erkennen door d. hem toevertrouwde kunstschatten der vorstelijke galerij.
v. Zweibriicken in veiligheid n. Mannheim
over to brengen.
Spoedig daarna volgde d. paltsgraaf Maximiliaan Jozef zijn broeder Karel in 't bewind
op. Ook deze was MANNLICH gunstig gezind en
in 1799, toen die vorst keurvorst v. Beieren
werd, onderging MANNLICEI'S werkkring eon
aanzienlijke uitbreiding. Hij volgde d. vorst
n. Miinchen, waar hij door dezen tot algemeen
directeur der verschill. kunstvorzamelingen
in Beieren word benoemd en in 1808 met d.
orde v. verdienste der Beiersche kroon word
begiftigd.
Door een samenloop v. omstandigheden
was d. MUnchener galerij aanzienlijk uitgebreid on waren d. verzamelingen v. ZweibrUcken, Mannheim en Dusseldorf daarin
overgegaan. Onder MANNLICH'S bestuur maakten zij weldra een schoon on goed geordend
geheel uit, waarvan hij d. catalogue in drie
deelen v. 1805—'10 't licht deed zien.
Onder d. regeering v. koning Lodewijk yen
kreeg d. verzameling te MUnchen een nieuwen toevoer v. kunstschatten door d. aankoop
v. Boisseree's beroemde collectie v. oud-Nederduitsche schilderijen en d. beste stukken der
galerij Wallerstein.
MANNLICH onderscheidde zich vooral ook door
d. zorg, welke hij a. d. reproductie v. kunstwerken door d. toen pas uitgevonden lithographie wijdde. In 1810 begon onder zijn leiding d. uitgave v. 432 platen naar origineele
teekeningen in 't koninklijke kabinet. Ook
was d. uitgave in steendruk v. d. voortreffelijkste schilderijen der genoemde galerijen zijn
werk on l,ls een vervolg op d. teekeningen
aan to merken.
Bovendien was MANNLICH d. raadsman en
leermeester v. een aantal jeugdige kunstenaars, wier voorspraak hij tevens was bij d.
koning, wanneer zij door aanleg on verdiensten vorstelijke ondersteuning verdienden. Als
schrijver trad hij in 1802 op met een verhandeling over d. zeden, kleederdracht en wapenen der oude volken on in 1812 met een proeve
v. schoonheidsleer en met een leercursus in
d. anatomie, ten gebruike v. leerlingen en
beoefenaars der beeldonde kunsten. Onderscheidene v. 's mans bijbelsche on mythologische voorstellingen bevinden zich in Duitsche kunstverzamelingen. Hij overt. to Munchen in 1822.
Mannstadt (WILHELM), een Duitsch blij-
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speldichter en tooneelspeler, geb. 20 Mei 1837
to Bielefeld, was eerst op een handelskantoor
in Engeland werkzaam en dreef vervolgens
een zaak in ijzerwaren to Hagen in Westphalen. Zijn liefds voor 't tooneel bracht hem
echter op d. planken en a. d. schrijftafel en
tegenwoordig leeft hij te Steglitz, bij
waar hij hoofdzakelijk comische tooneelstukken schrijft. 't Meest zijn v. hem bekend:
„Alles mobil" (1868), „So musz es kommen"
(1869), „Krieg and Frieden" (1870), „Eine
fromme Schwester" (1871), „LustschlOsser"
(1875), „Eine resolute Frau" (1876), „So sind sie
alle" (1877), „Der junge Leutnant" (1880)„.Die
scheme Ungarin" (1883) en „Die wilde Katze"
(1885).
ItTannstadt
(FRANZ), een Duitsch toonkunstenaar, geb. 8 Juli 1852 te Bielefeld, werd
in 1874 kapelmeester to Mainz, twee jaar later
dirigent v. d. Berlijner Symphoniekapel en in
1879 loeraar a. 't Sternsche conservatorium
aldaar. Sedert 1888 is hij hofkapelmeester to
Wiesbaden. Als componist is hij vooral bekend door verschill. klavierstukken en kamer-

muziek.
Mano,.Zie Manus.
Manoel da Nascimento (FRANCESCO),
een Portugeesch lyrisch dichter, geb. 21 Dec.
1734 to Lissabon, overl. 25 Febr. 1819 to Parijs,
waarheen hij geqlucht was, om a. d. vervolging der Inquisitie to ontkomen. mANo2r, vertaalde Moliere's „Tartuffe", Wieland's „Oberon",
Lafontaine's fabelen enz.; v. zijn eigen gedichten hebben d. Oden d. meesten bijval gevonden. Zijn „Obras completas" (11 din, 1836—'40)
gaf hij onder d. pseudoniem FILINTO ELYSIO uit..

Manoeuvres (v. 't Lat, manus, hand, en
opera, arbeid) zijn in 't algemeen verrichtingen met d. hand, ook kunstige bewegingen.
In 't bijzonder verstaat men er echter onder
d. verbinding v. verschill. evolution (bewegingen, die tijdens een gevecht kunnen uitgevoerd worden) om daarmee 't een of ander
tactisch doel to bereiken. d. Inleiding, d.
voortzetting en d. voltooiing v. een werkelijk
of v. een schijngevecht hebben door manoeuvres plaats, die dus zoowel door een wapen
afzonderlijk als door verbonden wapens kunnen uitgevoerd worden, terwijl men daarbij
meestal grootere troepenafdeelingen onderstelt. In een meer uitgestrekten, strategischen zin verstaat men onder manoeuvres
d. marschen on stellingen, waardoor men op
grooter schaal d. vijand bedreigt on hem
noopt, ook zonder gevecht, zijn stellingeu to

verlaten.
d. Meest algemeene beteekenis v. 't woord
manoeuvre is echter d. oefening der troepen
in vredestijd, die een beeld moot geven v.
'tgeen in d. krijg werkelijk geschiedt on hoofdzakelijk moot dienen om 't oordeel der aanvoerdors to scherpen on hen eraan to gewennen een
snel besluit to nemen. Men onderscheidt d.
manoeuvres soms in school- on veldmanoeuvres; bij d. eersten wordt al 'tgeen verricht
moat worden on d. opvolging der bewegingen
to voren beraamd, bij d. tweeden neemt men
alleen eenige algemeene gegevens aan on
wordt d. uitvoering a. 't oordeel der verschill.
bevelhebbers overgelaten. Vaak heeft men 't
nut der manoeuvres betwijfeld, omdat daarbij
veelal onwaarschijnlijkheden voorkomen, hieruit voortvloeiende, dat d. troepen goon gebruik v. bun wapens maken. Dit is evenwel
zonder grond, want, doelmatig aangewend,

kunnen d. manoeuvres zoowel op d. oefening
der aanvoerders als op die der troepen een
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zeer voordeeligen invloed hebben, zonder dat
men, om 't ware beeld v. d. oorlog des to
meer nabij to komen, d. troepen met scherp
behoeft te laten vuren, zooals czaar Peter I
v. Rusland deed.
Manometer (Eon) is een instrument, dat
dient OM d. spanning v. een gas of een damp
to meten. Men onderscheidt manometers met
open buis, die met gesloten buis on metaalmanometers. Als eenheid v. druk heeft men
aangenomen d. druk der buitenlucht, wanneer
d. barometer 76 cM. wijst; deze druk is 1,033
KG. per cM. 2.
d. Manometer met open buis bestaat uit
een ijzeren bak met kwik, waarin een a.
beide zijden open, ongeveer 5 M. lange glazen buis met haar eene uiteinde uitkomt.
Deze buis is stevig in d. ijzeren bak en op
een plank bevestigd, langs welke een ijzeren
buis v. een lengte v. 4 M. naar boven stijgt.
Deze ijzeren buis staat v. onderen ook met
d. ijzeren bak in gemeenschap en op 't kwik,
dat er zich in bevindt. drukt 't gas of d.
damp, waarvan men d. spanning wil weten.
Aileen op 't kwik in d. opene glazen buis
drukt d. buitenlucht. Hoe hooger dit in d.
glazen buis staat, hoe grooter d. spanning v.
't gas of d. damp in d. ijzeren buis is, aangenomen, dat d. druk v. d. buitenlucht niet
verandert. Op d. plank, langs welke d. buizen naar omhoog stijgen, bevindt zich eon
sehaalverdeeling. Deze manometer is slechts
in gebruik voor spanningen, die niet boven
5 a 6 atmosferen gaan. Voor hoogere drukkingen zou men hem een lengte moeten geven,
die hem in 't gebruik lastig zou maken.
d. Manometer met gesloten buis of met sameng eperste lucht bestaat uit een glazen buis, die
v. boven gesloten is en gevuld is met droge
lucht. Deze buis is v. onderen in een v. d.
buitenlucht afgesloten ijzeren bak, gedeeltelijk
met kwik gevuld, hermetisch bevestigd. Door
een zijbuis kan 't gas of d. damp, waarvan
men d. spanning wil bepalen, in dozen bak
stroomen on 't kwik in d. glazen buis opstuwen. Deze glazen buis is bevestigd op een v.
eon schaal voorziene plank, welke schaal
vervaardigd is door gebruik to maken v. d.
wet v. Boyle, volgens welke d. druk v. d.
samengeperste lucht omgekeerd evenredig is
met 't door haar ingenomen volumen. Dit
instrument is niet zeer nauwkeurig voor hooge
spanningen, omdat bij deze d. wet v. Boyle
niet meer doorgaat on omdat bij doze d. deelstrepen op d. schaal zeer dichtbij elk. komen.
d. Metaalmanometer, uitgevonden door BOURDON, werktuigkundige to Parijs, is gebaseerd
op 't volgende beginsel: als een buis met
buigbare wanden, een weinig afgeplat, in d.
vorm v. een spiraal is opgerold, tracht elke
drukking, die in d. buis op d. wanden wordt
uitgeoefend, d. buis to ontrollen on daarentegen elke drukking, uitwendig op d. wanden
uitgeoefend, haar meer on meer op to rollen.
d. Manometer v. Bourdon bestaat uit een
0,7 M. lange, opgerolde, geelkoperen buis, wier
wanden dun en buigzaam zijn en wier doorsnede een ellips is, met assen v. 11 on 4 mM.
't Eene uiteinde v. d. buis, dat vast is, staat
door middel v. een kraan, die buiten d. doos,

in welke d. buis zich bevindt, uitsteekt, in
verband met d. ruimte (stoomketel bijy.), in
welke zich 't gas ofd. damp bevindt, waarvan
men d. spanning wil weten. 't Andere uiteinde
is evenals 't overige v. d. buis bewegelijk en
draagt een lange. naald, die op een .wijzerplaat d. spanning in atmosferen aanwijst. Deze
wijzerplaat is v. een verdeeling voorzien door
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vergelijking met een open manometer. d.
Metaalmanometer heeft boven d. andere manometers 't ,voordeel gethakkelijk verplaatsbaar
te zijn en niet spoedig te broken.
,Manresa, een stad in d. Spaansche prov.
Barcelona, a. d. spoorweg . Barcelona—Baragossa gelegen, met 16 625 mw., is in d. oorlogen v. deze eeuw dikWijls afgebrand en
heeft daardoor een modern aanzien; men vindt
er een groote, half-Goth. kerk, in d. 14e en
15e eeuw gebouwd. d. Stad levert katoenen,
wollen en zijdewaren, papier en brandewtjn.
Een veelbezochte bedevaartplaats is d. door
pen, klooster omgeven grot v. d. H. Ignatius,
waarin Ignatius v. Loyola een jaar leefde.
Manresakanaal, dat d. Cardoner met d. Llobregat verbindt, besproeit genoemde streek.
Mans (Le), d. hoofdstad v. 't Fransche
depart. Sarthe en v. d. voormalige prov. Maine,
met 57 600 inw., ligt a. d. Sarthe en is een
knooppunt v. spoorwegen en d. zetel v. een
bisschop. d. Stad is alleen in d. hoogere ge.deelten goed gebouwd; d. voorn. gebouwen
zijn d. kathedraal, eenige andere kerken, d.
schouwburg en 't stadhuis. Voor generaal
Chanzy werd hier in 1885 een gedenkteeken
opgericht. Le Mans heeft een priesterseminarie, een lyceum, een stadsbibliotheek, een
natuurkundig museum en een museum v. oudheden. d. Producten der fabrieksnijverheid zijn:
zeildoek, linnen, machines, tabak, kunstbloemen, leer enz.; verder drijft d. stad een levendigen handel in graan, bloemen, gevogelte en
hennep. Le Mans is 't Romeinsche Suindinum.
In d. Fransch-Duitschen oorlog v. 1870—'71
vonden in d. nabijheid v. Le Mans sedert
midden Dec. 1870 hevige gevechten plaats tuss.
prins Friedrich Karl en generaal Chanzy. Na
vele afzonderlijke gevechten werd er vooral
10 en 11 Jan. een hevige slag geleverd. In d.
nacht v. 11 op 12 Jan. trok Chanzy n. Laval
en Alencon terug en bezetten d. Duitschers
Le Mans, waarmee alle verdere pogingen om
v. 't W. uit Parijs to ontzetten verijdeld werden.
Mansart (FRANQOIS), en niet MANSARD,
gelijk veelal geschreven wordt, was een bekwaam bouwrneester to Parijs, stammende
uit een Italiaansch geslacht, dat reeds voor
d. tijd v. Lodewijk XIV ingenieurs, schilders
en beeldhouwers a. 't Fransche hof had opgegeleverd. Hij werd gab. in 1598. Zijn vader was
architect des konings on hij zelf verkreeg al
spoedig een beroemden naam door zijn werken,
die, zoo zij al niet op volkomen zuiverheid
v. stijl kunnen bogen, door d. groote massa's
en fraaie evenredigheden een diepen indruk
maken. d. Meeste door hem gemaakte gebouwen zijn echter afgebroken of zoodanig
verbouwd, dat zij hun oorspronkelijk karakter
verloren hebben. J. F. Blondel deelt in zijn
„Architecture francaise" ontwerpen v. dezen
kunstenaar mee. 't Was naar een v. deze, dat
d. kerk, „des Minimes" genaamd, begonnen
werd, maar jammer genoeg, niet voltooid. In
1645 vatte hij 't plan op voor d. abdij v. Val
de Grace, een v. d. aanzienlijkste gebouwen
in Parijs; 't was hem alweder niet gegund
't gebouw te voltooien. d. Nijd wist hem
't werk to doen ontnemen en Lemercier, P. le
Muet en G. le Due, die 't ten einde brachten,
hebben daarin veel opgenomen, dat geheel
in strijd is met d. oorspronkelijke ontwerpen
V. MANSART. In 1657 bouwde hij 't kasteel
Maison bij s. Germain, dat voor een meesterstuk . v. smaak gehouden wordt en 't zegel
zet op zijn naam als architect. Zijn roam
werd intuoschen telkens grooter; ook later
werd hij met d. grootste meesters gelijk gesteld
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wat zijn composities in 't algemeen en d. keus
der profilen betreft. Colbert raadpleegde hem
bij d. aanleg v. d. hoofdgevel v. 't Louvre_ en
bij doze gelegenheid vertoonde hij a. d. minister een aantal teeteningen,die v. d. grobte
vruchtbaarheid zijner vindingsgave, maar
tevens v. zijn wispelturigheid getuigden. Ten
Blotto werden zij verworpen en werd Bernini n.
Pal-us geroepen. d. Gebroken daken, welke hij
in d. plaats v. d. tot hiertoe gebezigde spitse
daken stelde, hebben naar hem hun naam
ontvangen. Hij overl. in 1666.
Maxistart (JULES HARDOUIN), een neef v.
bovengenoemde, was made een beroemd bouwkunstenaar. Hij word in 1645 to Parijs gab.,
waar zijn vader schilder des konings was.
Hij ontving onderwijs v. zijn oom en verwierf zich een niet minder grooten main,
daar Lodewijk XIV hem in d. gelegenheid
stelde dien a. allerlei groote ondernemingen
to verbinden. Als architect des konings bestudeerde hij al d. werken, door dezen verordend. ,Een v. zijn eerste werken was 't
kasteel v. Clugny, dat d. koning (1676-1680)
voor mevrouw de Montespan list bouwen.
Daarop volgden twee v. d. grootste monumenten, die d. Fransche bouwkunst der 17e
eeuw heeft aan to wijzen: 't kasteel v. Versailles on d. kerk met d. koepel der Invaliden
to Parijs. d. Grootsche plannen zijn v. MANSART afkomstig. 't Moot echter gezegd worden, dat er meer rijkdom dan smaak in
heerscht; 't beste begrip V. MANSART'S kunst
geeft d. kapel v. 't kasteel met haar rijke
architectuur in d. Corinthischen stiji. Grootere
aandacht nog verdient d. koepel in d. kerk
der Invaliden, een monument, dat door grootschen aanleg en rijkdom v. uitvoering uitmunt. In 1699 leverde hij d. koning d. plannen
tot d. aanleg v. d. Place Louis le Grand,
thans Place VendOme genaamd, en hij bewoog
in 'tzelfde jaar d. vorst tot 't wader invoeren
der tentoonstellingen en tot 't verhoogen der
jaargelden v. d. laden der Academie. Tot zijn
werken behooren ook 't kasteel Marly, dat
v. Grand Trianon, d. school v. s. Cyr on
eenige andere kasteelen on kerken in Frankrijk. Ontegenzeggelijk heeft MANSART d. opdrachten v. d. prachtlievenden koning met
veel talent ten uitvoer gebracht en 't is niet
alleen zijn schuld, wanneer naar d. smaak
des tijds d. zuivere architectonische smaak
als begraven werd onder eon last v. sieraden
en toevoegsels. d. Koning bedeelde hem ruimschoots met rijkdommen on titels on in d.
academie vervulde MANSART met recht d.
plaats v. voomitter en beschermer. — Milizzia en d'Argensville laden zich over dezen
kunstenaar met afwisselenden lot en blaam
uit. Eerstgenoemde berispt in d. aanleg v.
't kasteel v. Versailles 't gebrek a. samenhang,
d. eentonigheid v. d. gavel a. d. tuinzijde en d.
overdreven versiering a. al d. gebouwen. Hij
laat echter alle recht wedervaren a. 't gebruik,
dat MANSART v. d. aanleg met zuilen wist te
maken, on bovenal a. d. samenstelling v. zijn
koepels. d'Argensville zwaait hem nog hooger
lof toe; hij acht zijn profileering schier volmaakt en wijst er op, hoe MANSART, wat 't
majestueuze in d. kapel on d. koepel der
Invaliden betreft, d. bouwmeesters v. d.
s. Pieterskerk to Rome en v. d. s. Sophiakerk to Constantinopel nabij is gekomen.
overl. to Marly, zeer plotseling,
-MANSART
in 1708.
Onderscheidene zijner werken zijn in plaat
on druk uitgegeven, o. a. „'t Kasteel v. Clugny"
door Michel Hardouin, „la Facade de l'Orange-
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rie de Versailles" door J. B. Nollie; „Facade
d'une des Ecuries" door le Pautre; „Plans,
elevations, vues, coupes -et profils de l'HOtel
royal des Invalides", 22 platen (zeer zeldzaam).
In 1706 verscheen to Parijs nog een ander
work over d. Invaliden, door Felibien des
Avaux, en later (in 1736 en 1756) nog werken
over 'tzelfde gebouw v. J. J. Granet en d.
abt Perau. Over Versailles zie men d. „Nonvelle description de la ville, chateau et pare
de Versailles" (1820) en omtrent 't leven
-des kunstenaars Perrault „Vie des hommes
illustres" (1697).
Mansfeld, weleer een graafs. in Duitschland, dat onder afzonderltjke graven stond,
behoort thans tot 't koninkrijk Pruisen, waar
een deal v. 't regeeringsdistrict Merseburg
der prov. Saksen uitmaakt. Op een uitgestrektheld v. 20 vk. mijlen had 't vele mijnwerken.
d. Drie deelen, waaruit 't tegenwoordig bestaat, zijn een mijn-kreits, een meerkreits on
kreits Sangerhausen. d. Voorn. steden zijn
Mansfeld, a. d. Thalbache, Eisleben en Sangerhausen. In d. nabijheid der stad Mansfeld lag
't slot der graven, dat in den dertigjarigen
oorlog verwoest is on waarvan nog alleen d.
slotkerk is overgebleven. 't Graafs., dat een
leen v. Maagdenburg, Halberstadt on KeurHessen was, word sedert 1570, wegens d.
schulden des graven, deals tot 1716, deals tot
1780 in beslag genomen en word in laatstgenoemd jaar, bij 't uitsterven der mannelijke
linie der graven v. Mansfeld, tuss. Pruisen on
Saksen verdeeld. In 1807 en 1808 ward 't
nagenoeg geheel bij 't koninkrijk Westphalen
gevoegd, terwijl bij d. regeling v. 1813 en 1815
zoowel 't eertijds Pruisische als 't voormalig
Saksische deal a. Pruisen toegevoegd werden.
Mansfield, een stad in 't Eng. graafs.
Nottingham en t. N. v. d. stad v. dien naam
gelegen, heeft 15 925 inw., die hun bestaan
vinden in zijdeweverij, tegelbranderij, brouwerij on ijzergieterij. In d. omtrek zijn steenlagen. Mansfield was moor dan eons d. residente der Angelsaksische koningen v. Marcia
-en d. Noorsche koningen v. Engeland.
Manslag is in 't Wetboek v. Strafrecht
synoniem met doodslag; 't is d. algemeene
uitdrukking voor 't dooden v. een mensch,
d. vertaling v. 't Fransche homicide on meurtre,
zooals 't in d. Code Penal hoot. Wordt manslag met voorbedachten rade of verraderlijk
begaan, d. i. heeft men to voren 't plan gevormd iemand to dooden of d. persoon,
Bien men gedood heeft, tot dat einde opgewacht, dan heat dit moord. d. Straf, op eenyoudigen manslag gesteld, is uit d. aard der
_zaak minder groot dan die voor moord; 't is
d. graad v. schuld bij d. bedrijver, die 't verschil
bepaalt.
Mansoera (d. i. d. zegenrijke), eon stad
in Beneden-Egypte a. d. oostel. Nijlarm (arm
v. Damiette) on a. d. spoorweg v. Cairo n.
Damiette gelegen, is d. belangrijkste stall in
d. Nijldelta en d. hoofdplaats v. d. Moedirreh
Dakalie ; zij levert zeildoek, linnen on katoenen
stoffen, drijft levendigen handel on telt 26 950
inw. 't Werd in 1220 gesticht op d. plaats,
waar d. Christenen gedurende d. 4en kruistocht een nederlaag hadden geleden, v. daar
d. naam. Hier geraakte in 1250 koning Lodewijk
Ix v. Frankrijk in gevangenschap.
L.), een
Mansoor (Asarum europaeum
overblijvende, in bosschen on onder struiken,
vooral onder hazelaren, op steenachtige on
bergachtige plaatsen in bijna geheel Europa
voorkomende on v. Apr. tot Juni bloeiende
plant, die tot d. natuurl. fam. der Aristolo-
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chioeae on in 't atelsel v. Linnaeus tot d. le
orde der 11e klasse (Dodecandria Manogynia)behoort. d. Horizontale, lange, vertakte ,worti3lstok is onduidelijk vierkantig, meer of minder
duidelijk geleed, v. d. dikte eener penneschacht
on bier on daar met lange, vertakte wortelvezels bezet. Aan d. uiteinden der taken
v. dezen wortelstok ontwikkelen zich zeer
korte stengsels, die met eenige, eironde, vliezige schubben bezet zijn on twee zeer lang
gesteelde, niervormige, v. voren afgeronde,
gaafrandige of een weinig uitgeschulpte, bijna
lederachtige, v. boven donkergroene en glanzende, v. onderen bleekere, zacht behaarde
on doffe, dikwijls ook rood- of paarsachtige bladeren dragon, tuss. welke zich een kortgesteelde, knikkende bloom bevindt. Doze bloom
heeft eon klokvormig, blijvend, meestal driespletig bloemdek, dat beneden met 't vrucht ,
beginslvrod;'t56lijnag,
min of meer lederachtig, v. buiten bruinachtig
groen on v. binnen rood of roodachtig bruin;
zijn slippen zijn eirond, spits on a. d. top
bienenwaarts gekrornd; d. 12 meeldraden zijn
ingeplant op d. schijf, die zich op 't vruchtbeginsel bevindt (discus epigynus), on omgeven
't stijltje; d. helmdraden zijn kort; boven d.
tweehokkige helmknopjes verheft zich eon
elsvormig helmbindsel (connectivum), 't vruchtbeginsel is onderstandig on zeshokkig on bevat
vele eitjes; 't korte, rolronde stijltje draagt
a. zijn top een straalvormigen, 6-lobbigen
stempel. d. Vrucht is een lederachtige, onvolkomen 6-hokkige, onregelmatig openspringende, veelzadige zaaddoos, die door d. zoom
v. 't bltjvend bloemdek gekroond is.
Van doze plant werden d. wortelstok (radix
Asari) of 't kruid met d. wortelstok (herba
Asari cum radice) vroeger als een braakmiddel in d. geneeskunde aangewend, walk
gebruik thans door dat v. Ipecacuanha on
andere middelen vervangen is. In d. veeartsenijkunde is 't mansoor echter nog in
gebruik on ook d. homoeopathic) bereidt daaruit
een tinctuur, die als een voortreffelijk geneesmiddel bij cholera-achtige ziektetoestanden
geroemd wordt. Om zijn stork purgeerende en
pisdrijyende working wordt 't mansoor onder
d. vergiftige planten geteld.
Naar d. getuigenis v. Boerhaave en Linnaeus
komt 't mansoor ook bij 011S to lande, o.a.bij
Maastricht, voor.
Mantegazza (PAoLo), eon Italiaansch physioloog, anthropoloog on schrijver, geb. 31 Oct.
1831 to Monza, studeerde to Pisa, Milaan ,en
Pavia, maakte eon reis door ,Zwitserland,
Frankrijk, Duitschland, Nederland, Belgic),
Engeland en Schotland, vertrok als ,geneeshoer n. Amerika en vestigde zich in 1.858 als
zoodanig to Milaan. Daarna word hij hopgl.
in d. algemeene pathologic a. d. universiteit
to Pavia, vervolgens in d. anthropologic) a.
die to Florence, waar hij ook een anthropologisch museum en een tijdschrift v. anthropologic stichtte. Ook was hij sedert 1865 lid v.
d. Italiaansche Kamer v. Afgevaardigden on
sedert 1876 senator. Driemaal heeft hij een
reis ondernomen n. Amerika, Lapland on
Oost-Indio. Zijn voorn. wetenschappelijke werken zijn „Fisiologia dell' amore" (in 't Duitsch
„Physiologic, der Liebe" v. Engel, 1877, 2e dr.
1885), „Fisiologia del piacere'' (in 't Duitsch
„Physiologic des Genusses", 1881), „Igiene dell'
amore" (in 't Duitsch „Hygieine der Liebe'
1887) on „Gli amori degli nomini" (in 't Duitsch
„Anthropologisch-kulturhistorische Studien
fiber die Geschlechtsverhaltnisse des Menschen", 1886). Ook schreef hij reisbeschrijvin-
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gen en verscheidene romans, als „Il seclo
Tartufo" (in 't Duitsch „Das heuchlerische
Jahrhundert", 1889).
Mantegna (ANDREA), een Italiaansch schilder en graveur, werd in 1431 to Padua gob.
Als knaap was hij schaapherder, maar later
werd hij door F. Sqarcione in d. kunst onderwezen en zelfs als noon opgenomen. Reeds
vroeg bestudeerde MANTEGNA onder diens
leiding d. antieken en voorbeelden v. goede
meesters. Door d. wedijver met medeleerlingen
als Zoppo, Danis en N. Pizzolo ontwikkelde
hij zich al spoedig en schilderde hij op zijn 17e
jaar een altaarstuk voor d. kerk v. s. Sophia
to Padua. Dit werk uit MANTEGNA'S jeugd
wordt niet meer gevonden, maar in d. galerij
to Dresden bevindt zich v. zijn hand een
„Aankondiging", die slechts twee jaar later
geschilderd is on eer 't werk schi,jnt v. een
geoefenden meester. Nadat MANTEGNA door
meer werken, o. a. door d. voorstelling der
vier evangelisten a. 't gewelf der s. Augustinuskerk to Padua, grootsche verwachtingen
v. zijn talent had opgewekt, verkeerde helaas
d. vroegere hartelijke betrekking v. meester
on leerling in openbare vijandschap. MANTEGNA
sloot zich nl. bij Bellini aan, huwde diens
dochter en haalde zich daardoor d. toorn v.
Squarcione op d. hals, een toorn, die zich
vooral openbaarde door een scherpe critiek
op MANTEGNA'S werk. Doze was evenwel verstandig genoeg om juist daarvan partij to
trekken en, zijn overdreven navolging v. 't
antiek latende varen, bestudeerde hij v. nu
of meer dan ooit d. natuur. Intusschen bleef
zijn voorliefde, zijn geheele leven lang, tuns.
die beide verdeeld. Gelijken sommige zijner
figuren op geschilderde antieke beelden,
andere dragon schier onloochenbaar 't kenmerk v. uitsluitende navolging der natuur,
ja zijn portretten.
Behalve to Padua, 't tooneel zijner eerste
on ijverigste werkzaamheid, vindt men ook
to Verona voortbrengselen v. zijn hand, o. a.
een groot altaarstuk in d. kerk s. Zeno, bestaande uit zes afdeelingen, waarvan er nog
drie in wezen zijn. d. Middelste stelt d. Madonna voor op d. troon, met 't kind staande
op haar schoot on zingende engelen a. weerszijden, op elk der beide zijstukken zijn vier
heiligen geschilderd. Een werk v. grooter
belang zijn zijn fresco's in 't oude paleis to
Mantua. MANTEGNA moat omstr. 1450 naar
die stad zijn gekomen. Van d. vele aldaar door
hem geschilderde werken zijn slechts weinige
sporen overgebleven. Toch zijn nog onderscheidene portretten v. laden der familie
Gonzaga, a. welker persoonlijken dienst hij zich
verbonden had, benevens portretbusten v.
Romeinsche keizers on bekoorlijke genieen,
in sommige vertrekken v. 't oude hertogelijke
paleis aanwezig. In d. zaal v. 't S. Sebastiaan
beyond zich MANTEGNA'S beroemde triomftocht v. Caesar, niet op d. muur maar op
negen cartons met lijmverf geschilderd. Doze
cartons kwamen, na velerlei lotswisseling en
helaas ook stork overgeschilderd, in d. galerij
Hamptoncourt. Waagen on Passavant vermelden on beschrOven ze onder d. Engelsche
kunstschatten en Goethe wijdde er eon voortreffelijk opstel a. In verschill. kunstverzamelingen bevinden zich verkleiningen en
kopieen v. doze composition, waarvan sommige zelfs a. MANTEGNA zelf worden toegeschreven, die vier ervan, waarschijnlijk naar
d. eerste ontwerpen, met eigen hand heeft
geschetst.
Daze cartons, later meermalen gegraveerd,
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zijn (ofschoon omtrent d. tijd hunner vervaardiging veal verschil v. gevoelen bestaat).
blijkbaar door MANTEGNA gecomponeerd naar
aanleiding v. zijn kennismaking met monumenten der Romeinsche kunst to Mantua on
getuigen v. d. hoogste ontwikkeling, waartoe.
zijn talent is gekomen.
Door d. markies v. Gonzaga met eer en.
rijkdom begiftigd, in d. adelstand verheven
on v. aan.bevelingsbrieven voorzien, reisdeMANTEGNA omstr. 1488 n. Rome, waar hij in
't Belvedere zou schilderen. Hij heeft daar werkelijk een kapel met d. voortbrengselen
v. zijn penseel versierd, maar zij zijn bij een
latere verbouwing verloren gegaan. Voor dezen arbeid (waarbij zich o. a. een tafereel
v. d. doop v. Christus moot bevonden hebben)
word MANTEGNA niet karig beloond, terwijl
hij buitendien gedurende zijn verblijf to Romegelegenheid vond tot 't vervaardigen v. andere ,
kunstwer,zoalkinutverg
beeld der Madonna met 't kind, dat nog in
d. galerij v. Florence wordt bewonderd. Bij
gelegenheid dat Vasari v. dit werk spreekt,
vermeldt hij nog een onschatbaar fraaieteekening, „Judith met het hoofd v. Hobophernes" voorstellende, die made nog tegenwoordig to Florence wordt aangetroffen. Tott.
laatste werken behoort een
MANTEGNA'S
altaarstuk, a tempera geschilderd voor s. Maria
della Vittoria, „Maria op den troon met het.
kind op haven schoot" voorstellende, rechts
d. aartsengel Michael en s. Andreas, links.
Martinus on Longinus, d. patroon v. Mantua,
op 't voetstuk „Johannes de Dooper" on
daarvoor d. marchese Gianfrancesco on zijn:
gemalin Isabella geknield. Doze groote schilderij bevindt zich tegenwoordig in 't Louvre;
zij is gegraveerd in 1808 door F. Novelli.
MANTEGNA, die in 1490 V. Rome n. Mantua.
was teruggekeerd, overl. in laatstgemelde
stad in 1506. Naar 't oordeel v. bevoegde.
kunstrechters is 't werk v. MANTEGNA geheel
verschillend v. d. andere meesters uit dit
tijdvalc. 't Toont echter meer overeenkomst
met dat der Florentijnen (bijv. Botticelli) dan
met d. arbeid der Venetianen, daar bij hem
d. kleur steeds a. d. teekening ondergeschikt
is. Bij een groote kennis der vormen on bij
een rijke en levendige verbeeldingskracht
miste hij echter die kracht en aanschouwelijkheid, welke voor d. uitdrukking onmisbaar
was. Groot bewonderaar der antieken, had
hij editor meer v. hun kennis dan v. hun
schoonheidszin geprofiteerd ; waar hij alleen
d. natuur volgde, was zijn voorstelling vol
karakter on scherp afgeteekend, maar zonder wegsleepende bevalligheid. Hij was vooral
stork in verkortingen, zooals bUy. blijkt in
d. voorstelling v. d. gestorven Christus, in
't museum Brera to Milaan, waar 't lijk met
d. voeten naar d. aanschouwer ligt gekeerd.
Ten slotte volge hier een vluchtige opsomruing alleen v. d. belan.grijkste werken, welke
V. MANTEGNA'S hand in d. Europeesche musea
worden aangetroffen. Te Florence in d. galerij
d. bovenvermelde „Maria met het kind'', „d.
aanbidding der drie koningen", „d.besnijdenis"
on „d. hemelvaart v. Christus". Te Milaan
d. bovengenoemde gestorven „Christus" on
„s. Lucas"; to Napels, Museo borbonico, een
voorstelling v. d. H. Laurentius; to Rome
„d. graflegging"; to Verona d. altaarschilderij
on S. Zeno en eenige werken in particuliere
verzamelingen; in 't Belvedere to Weenen
acht schilderijen, grisaille, en „s. Sebastiaan";
to Berlijn een aantal werken, d. room des
grooten meesters waardig: „Judith met d.
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dienstmaagd, die 't hoofd v. Holophernes
draagt", „d. Voorstelling in d. tempel", „Het
door twee engelen gedragen lichaam v. 'Christus", to Mi.inchen, in d. Pinakotheek, „d. Zelfmoord v. Lucretia" en'd. „Holland der wereld"
(borstbeeld); te Dresden „d. Aankondiging";
to Parijs onderscheidene meesterstukken, die
MANTEGNA vollediger leeren kennen dan ergens
anders 't geval is; „Christus tuss. d. moordenaars a. 't kruis", „La Vierge de la Victoire",
„Minerva, Diana en d. Wijsbegeerte", „Apollo
op d. Parnassus" enz.; in 't Britsch Museum
to Londen eon buitengewoon fraaie teekening,
op allegorische wijze „d. zegepraal der ondeugden over d. deugden" voorstellende; in d.
British Institution „d. Triomf v. Scipio"; te
s. Petersburg „d. Aanbidding der drie koningen" enz.
MANTEGNA'S werken zijn in grooten getale
on bij herhaling door d. gravure gereproduceerd. Hij zelf was een der beroemdste graveurs of etsers der Noord-Italiaansche school.
Bartsch geeft 23 platen v. zijn hand op; elders
vindt men er eveneens nog opgegeven. d.
Voorn. v. deze, voor 't grootste deel zeldzame
platen zijn : „d. graflegging", „een Bacchanaal",
d. strijd der zeemonsters", „d. afneming v.
t kruis", „d. opstanding v. Christus" enz. Zij
kenmerken zich door d. nauwkeurigheid der
omtrekken on d. juistheid der teekening.
MANTEGNA had twee zonen, FRANCESCO en
LUDOVICO, die eveneens d. kunst beoefenden
en die hun vader slechts kort hebben overleefd.
Manteldieren, Zie Tunicata.
Manteuffel, een aloud Pommerensch geslacht, dat echter ook in Brandenburg, Mecklenburg, Pruisen, Saksen, Zweden en d. Russische Oostzeeprovincies zijn vertakkingen heeft.
't Wordt onderscheiden in een vrijheerlijk en
een grafelijk huis; 't eerste sedert 1609 weer
in een Koerlandsche en een Lijflandsche linie,
terwijl men sedert 1742 ook een Pruisische
linie onderscheidt; 't tweede bezit goederen
in Lijfland en Esthland. — Vrijheer GEORGE
AUGUSTUS ERNST VON MANTEUFFEL, Z0011
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Christoffel Friedrich v. Mihlendorff, die door
graaf Ernst Christoffel von Manteuffel als zoon
werd aangenomen, werd 26 Oct. 1765 te AltHornitz in d. Lausitz gab., was v. 1830—'40
afgezant in d. Bondsdag en overl. 8 Jan. 1842
to Dresden. — Vrijheer OTTO THEODOR VON
MANTEUFFEL, neef v. d. vorige, gab. 3 Febr. 1805
to Liibben, werd in 1844 geheimraad v. d. Prins
v. Pruisen en lid v. d. staatsraad en in 1845
directeur bij 't ministerie v. Binnenlandsche
Zaken. In d. jaren 1847 en '48 vond hij op d.
vereenigden Pruisischen Landdag gelegenheid
krachtig tegen d. aanspraken der liberale
partij op to treden. Sedert Nov. 1848 minister
v. Binnenlandsche Zaken, droeg hij veel bij
tot d. vestiging der grondwet v. 5 Dec. 1848.
In 1850 werd hij plaatsvervangend minister
v. Buitenlandsche Zaken; hij nam deel a. d.
conferentie v. Olmiltz, werd in 'tzelfde jaar benoemd tot minister v. Buitenlandsche Zaken
on minister-president en trachtte sedert dien
tijd wederom een bureaucratisch absolutisme
in to voeron. Maar na 't optreden v. d. prinsregent werd hij in 1858 ontslagen. Hij overl. 26
Nov. 1882 to Crossen. Zijn broer KARL OTTO,
vrijheer VON MANTEUFFEL, gab. 9 Juli 1806
in Liibben, was v. 1854—'58 Pruisisch minister
on herhaaldelijk ook verder op staatkundig
gebied werkzaam. — Vrijheer KARL ROCHUS
HANS EDWIN VON MANTEUFFEL, eveneens een
neef v. bovengenoemden vrijheer George
Augustus Ernst von Islanteuffel, werd 9 Febr.
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1809 to Dresden gab., trad in 1827 in Pruisischen dienst, werd in 1854 overste en, nadat
hij reeds eenige malen met een diplomatieke
zending was belast geweest, werd hij in 1857
chef v. 't militaire kabinet; in 1858 verkreeg
hij d. rang v. generaal k la suite, in 1861 dien v.
luitenant-generaal on adjudant des konings.
Toenmaals ontwierp hij een plan tot hervorming van 't leger on voerde htj d. maatregel
door, slechts offlcieren, die voor d. dienst to
velde geschikt waren, in actieven dienst to
laten, ten gevolge v. welk besluit vele officioren ontslagen werden. Na d. Deenschen oorlog
werd hij in 1865 gouverneur v. Sleeswijk; hij
bezette Hannover in 1866 en nam 20 Juli
't bevel over d. Main-armee op zich. Hierop
werd hij bevorderd tot generaal der cavalerie
en commandeerend generaal v. 't negende
armeekorps, uit welke betrekking hij echter
in 1867 ontslagen werd, om in 1868 't opperbevel over 't 10 armeekorps to aanvaarden,
a. walks spits htj zich in d. Fransch-Duitschen
oorlog vooral in d. slagen bij Colombey-Nouilly
en Noisseville en to Metz onderscheidde.
Daarop onderscheidde hij zich bij Amiens en
a. d. Hallue; 9 Jan. 1871 werd hij met 't opperbevel over 't zuidelijk leger belast en 1 Febr.
dwong hij 't leger v. Bourbaki n. Zwitserland
d. wi,jk to nemen. Sedert Apr.1871 opperbevelhebber v. d. 2e armee, voerde hij v. 1871—'73.
't leger a., dat Frankrijk bezette, terwijl hij
er door zijn persoonlijk optreden d. gemoederen tot bedaren bracht. Sedert Sept. 1873
generaal-veldmaarschalk en v. 1876—'79 wederom met gewichtige politieke zendingen
n. Rusland belast, word hij 1 Oct. tot stadhouder in 't Rijksland Elzas-Lotharingen
benoemd, welk ambt hij tot zijn dood met
rechtvaardigheid on zachtheid waarnam. Hij
overl. 17 Juni 1885 to Karlsbad. Zijn biographic
werd geschreven door Keck (1889).
Mantinea. (nu Tripolizza) was een stad in
Arcadia, a. d. grenzen v. Argolis. Zij werd in
d. Peloponnesischen oorlog door d. Spartanen
verwoest, doch na d. slag bij Leuctra wader
opgebouwd en is inzonderheid beroemd geworden door d. overwinning, welke Epaminondas Kier op d. Spartanen behaalde, waarbij
hij evenwel zelf doodelijk gewond word. Doze
veldslag vial voor in 't jaar 362 v. Chr.
Mantua (Italiaansch Mantova) is d. hoofdstad der gelijknamige provincie in Noord-Italia
on heeft 28 000 inw.; zij ligt op een eiland in
een door d. Mincio gevormd meer on bestaat
uit d. eigenl. stad en vijf voorsteden. Van
nature door 't water beveiligd on bovendien
door d. kunst zeer versterkt, is Mantua een
der sterkste vestingen v. geheel Europa. d.
Schoonste pleinen der stad zijn: d. Piazza
Virgiliana met een metalen standbeeld v. d.
beroemden „zwaan v. Mantua" (Virgilius), die
bier, of juister in 't nabij gelegen Pietolo (in
d. oudheid Andes geheeten), gab. werd; voorts
d. Piazza D'Erbe met fraaie zuilen, waaronder
een v. Dante. Van d. kerken in Mantua zijn
vooral vermeldenswaard d. in 1472 begonnen
s. Andreas, met beeldhouwwerk v. Canova,
d. Goth. dom s. Pietro, door Giulio Romano
vernieuwd, on d. in 1807 gebouwde kerk s. Maurizio; v. d. paleizen 't prachtige slot v. d.
hertogelijke famine Gonzaga, Corte reale, met
prachtige marmeren vloeren, Vlaamsche behangsels on fresco's, on d. Palazzo del Te,
door Giulio Romano in d. vorm v. een t gebouwd. Mantua is d. zetel v. d. prefect der
prov. on v. een bisschop on heeft een academie
v. kunsten en wetenschappen, een lyceum,
twee gymnasign, een seminarie, een groote
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openbare Welter% een algemeen ziekenhuis
met krankiinnigen- en vondelingen-gesticht en
verscheidene hospitalen. d. Industrie 'evert
leer, zUdewaren en linnen en heeft een salpeterraffinaderij.
Mantua, dat reeds in 600 v. Chr. door d.
Etrutiers gesticht zal zijn, was onder d. beerschappij der Romeinen een zetel der kunst.
In d. Middeleeuwen was 't d. hoofdstad v. een
hertogdom, dat als keizerlijk leen onder 't huis
Toscane stond. Na d. dood v. Mathilde v.
TosCane (1115) word Mantua een vrije stad
onder 't opperbestuur v. 't Duitsche rijk en
trad zij tot d. Lombardischen Stedenbond toe.
Onder d. oorlogen tuss. d. Guelfen en Ghibellijnen had 't veel to lijden, tot 't in 1328 a.
-'t huis Gonzaga kwam. Nadat hiervan d. Ranaansche hoofdlijn in 1627 uitgestorven was,
-ontstond d. Mantuasche Erfopvolgingsoorlog
41630-1631), die met d. erkenning v. Karel v.
Nevers als hertog v. Mantua eindigde. d.
Laatste uit dit huis, Ferdinand Karel IV, word
in d. Spaanschen successieoorlog, omdat hij
zich bij Frankrijk aansloot, in 1708 door keizer
Jozef I in d. rijksban gedaan en, toen hij nog
:in 'tzelfde jaar stierf zonder kinderen na to
laten, verviel zijn hertogdom a. Oostenrijk.
In 1797 word Mantua met d. Cis-Alpijnsche
Republiek, in 1805 met 't koninkrijk Italie
vereenigd, terwijl 't in 1814 a. Oostenrijk terugkwam. In 1866 eindelijk kwam d, stad en
't gebied v. Mantua a. 't koninkrijk Italie. d.
Provincie Mantua omvat 43 vk. mijlen on telt
:307 820 inw.
Mantz (PAUL), een Fransch schrijver over
kunst en kunstgeschiedenis, gob. 28 Apr. 1821
to Bordeaux. Hij studeerde aanvankelijk in d.
rechten, maar wijdde zich uitsluitend a. d.
kunst, waarover hij in 1844 zijn eerste artikel
schreef in 't journaal d. „Artiste". Weldra
schreef hij ook kunstcritieken, vooral in 't
tijdschrift „Evenement" en in d. „Gazette des
Beaux.Arts", terwijl hij eveneens een krachtig medewerker was a. Charles Blancs groot
work „Histoire des peintres de touter les
ecoles". In 1880 word MANTZ benoemd tot
onderdirecteur der „Administration departementale et commerciale" en twee jaar later
tot generaal-directeur der schoone kunsten in
Frankrijk. Als hoofdwerken v. dozen uitnemenden kunstkenner noemen w e: „Les chefsd'oeuvre de la peinture italienne" (1869), „Hans
Holbein"' (1879) en „Francois Boucher, Lemoine
et Natoire" (1880).
Manuaal (v. 't Lat. manualis, voor d.
hand geschikt) is d. algemeene benaming
voor eon handbook of journaal, handelsregister. Bij 't orgel beteekent 't d. toetsenrij, die
met d. handen bespeeld wordt. Bij groote
orgels heeft men meer dan een manuaal, die
door koppels met elk. verbonden kunnen
worden.
Manuel (NIcoLAus), een Ital. schilder,
beeldhouwer en graveur en daarenboven dichter, staatsman en soldaat, word in 1481 gob.
Waarschijnlijk d. bastaard v. een adellijken
vader, is er omtrent zijn jeugd en leerjaren
weinig bekend; alleen weet men, dat hij in
1511 n. Venetic ging, waar hij zich onder d.
leerlingen v. Titiaan Vecelli begat'. In doze
school moot hij een aanmerkelijke hoogte
hebben bereikt, teen hij zich to Bern vestigde,
waar hij in 't huweltjk trad en al spoedig
onder d. laden v. d. raad word opgenomen.
Als schilder en niet minder als volksdichter
bekend, onderscheidde hij zich door zijn ijver
voor d. hervorming, welke hij niet weinig in
d. hand werkte door zijn bijtende schilderin-
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gen v. d. geestelijke toestanden en behoeften
dier tijden. Betrekkelfjk is echter zeer weinig
v. dozen werkzamen schilder tot ons gekomen. Van an muurschilderijen zijn.kopieen of
beschrijvingen, v. zijn schilderijen in olieverf
eenige uitmuntende historieele voorstellingen
en portretten bewaard gebleven.
't Kunstwerk, dat d. zaak der hervorming
't meest diende, was ongetwijfeld zijn „Doodendans" op d. kerkhofmuur v. 't
canerklooster. d. Vier eerste voorstellingen v.
die reeks zijn „d. Uitdrijving uit 't Paradijs",
„d. Wetgeving op Sinai", „d. Verlossing op
Golgotha" en „d. Opwekking der dooden tot
't laatste oordeel". Dan volgen d. paus en d.
geestelijke hoofden, d. keizer en d. koning en
d. trapsgewijze afdaling der standen tot a. d.
vreemde volken, Joden, Heidenen en Turken.
Eindelijk komt d. predikatie, een ingewikkelde
allegorie, waar d. redenaar op d. kansel staat
met een doodshoofd, terwijl d. geheele gemeente op d. grond ligt, elk met een pijl in
't voorhoofd getroffen, op d. voorgrond d.
dood met boog en pijlen en met d. zeis zijn
offers naar zich toehalende, achterwaarts een
breed getakte boom, welks stam voor d. helft
door d. bijl is geveld en uit welks takken een
menigte menschen naar beneden valt. In 't
geheel zijn er 46 tafereelen, waarvan er 41 d.
eigenlijken doodendans uitmaken. 't
dat a. doze voorstellingen ten grondslag ligt, is 'tzelfde, dat in d. talrijke werken
v. dezelfde soort en strekking uit dit tijdperk
wordt teruggevonden. 't Is echter door MANUEL opgevat met een diepte on tevens met
een humor, die hem als een der grootste kunstenaars v. dien tijd doen kennen. Daarbij
komt een karakteristiek en een kracht v.
voorstelling, waaraan alle recht wordt gedaan door een voortreffelijke behandeling.
Over 't algemeen zijn d. eenvoudige groepen
beter uitgevoerd dan d. samengestelde, maar
d. teekening is overal waar en vast. d. Oorspronkelijke arbeid v. MANUEL is niet meer
aanwezig; wij kennen ochter d. compositie
genoegzaam uit reproduction. d. Verva,ardiging moot vallen tuss. 1514 en '22, want in
laatstgenoemd jaar toog MANUEL met 't leger
n. Italie on kort daarna begon zijn werkzaamheid als staatsman. d. Doodendans ward
in 1649 naar A. Kaauw op last der regeoring
met waterverf op papier gekopieerd en elf
jaar later was d. muur reeds verdwenen. Eon
tweede, wellicht betere kopie word vervaardigd door W. Stettler en doze wordt in 't
auditorium der hoogeschool bewaard. In 1588
verscheen d. doodendans v. MANUEL to Bern,
met dien v. Holbein to Bazel vereenigd in
hout gegraveerd door H. Frohlich; in 1825
word to Bern under d. ]aiding v. prof. J. R.
Wijss een lithographische navolging der teekeningen v. Stettler uitgegeven.
Van MANUEL'S overige rnuurschilderingen is
nog slechts d. kopie v. een onkel overig. In
d. bibliotheek to Bazel worden v. hem twee
schilderijen op doek a tempera vertoond, Pyramus en Thisbe on 't oordeel v. Paris voorstellende. Terzelfder plaatse worden zijn vier
beste schilderijen in olieverf bewaard. Een
daarvan draagt een monogram en 't jaartal
1517. Zij stellen veer: „Lucretia met d. dolk",
„Bathseba in 't bad", ,Eene maagd" en d.
„Onthoofding v. Johannes". Ook zijn portret,
door healzelf in olieverf geschilderd, is bewaard gebleven, maar v. zijn andere schilderijen, door Sandrart e. a. vermeld, is slechts
weinig to vinden. Over 't geheel kenmerken
zich MANUEL'S worken door eon vrijheid v. d.
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kerkeltIke en andere tradition en door een
studio on opmerking der natuur, welke omstr.
denzelfden tijd ook door d. Noord-Duitsche
school word gezocht. Misschien stond MANUEL
door zJn in Italia gevormden smaak zelfs nog
hooger dan die school. Hem worden ook een
aantal teekeningen voor houtgravures en
eenige eigenhandig uitgevoerde houtsneden
toegekend. — Men zie over dozen kunstenaar
't uitvoerige work v. Dr. Graneisen, „N. Manuel, Leben und Werke eines Malers, Dichters,
Kriegers, Staatsmannes und Reformators"
(Stuttg. 1837), en HRndcke, „Niklas Manuel als
Ktinstler" (1889).
Manuel (EUGENE), een Fransch geleerde
en dichter, gob. 13 Juli 1823 to Parijs, was d.
zoon v. een Joodsch geneesheer. Hij ontving
zijn opleiding a. 't lyceum „Charlemagne" to
Parijs, word eerst leeraar a. 't lyceum „Henri
IV" aldaar en zag zich in 1870 door*Jules
Simon, minister v. openbaar onderwijs, tot
chef v. zijn bureau benoemd, om in 1878 tot
generaal-inspecteur v. 't openbaar onderwijs
in Frankrijk bevorderd to worden. Van zijn
gedichten noemen we: „Pendant la guerre"
(1871), „PoOmes populaires" (1872), „Pages intimes" (1866) en „En voyage" (1882); v. zijn
drama's : „Les ouvriers" (1870) en „L'absent"
(1873), welk laatste werk, evenals vele andere,
door d. Academie bekroond word.
Manufactuur (v. 't Lat. menus, hand, en
facere, maken) beteekent eigenl. een werk, met
d. hand gemaakt; verder een werkplaats, waar
stoffen uit 't planten- of dierenrijk met d.
hand verwerkt worden. Onder manufacturen
verstaat men echter gewoonlijk voortbrengselen v. handen- of fabrieksarbeid, inzonderheid v. Wen, katoenen, linnen of wollen
stoffen. Een manufacturier is een vervaardiger
of ook verkooper v. zulke waren.
Manus is 't Lat. woord *voor hand, Ital.
mane. — Manus manum lavat, eon Lat. spreekwoord voor: d. Eene hand wascht d. andere,
of d. Eene dienet is d. andere waard. — Manibus pedibusque wil zeggen : met alle kracht. —
Mano destra, afgek. rn. d. = rechterhand; mane
sinistra, afgek. rn. s. = linkerhand (beide in
d. muziek gebruikelijk).
Manus, eon persoon uit d. Indische godenleer, die met d. Noach der Bijbelsche geschiedenis groote overeenkomst heeft. Volgens 't
heldendicht d. Mahabarata komt zijn geschiedenis in 't kort hierop neer. MANUS was een
zoon v. koning Wimskan en tevens een groot
wijsgeer. Toen NJ, in oefeningen v. boetvaardigheid verzonken, eons a. d. rivier stond,
verscheen hem een kleine visch, die smeekte
om redding uit 't gevaar door grootere visschen verslonden to worden, onder d. belofte
v. wederdienst. MANUS nam d. visch en verzorgde hem in een vat. Maar d. visch groeide
en 't vat werd to klein. Hetzelfde had plaats
met een meer en d. rivier d. Ganges en daarom
verzocht d. visch in d. oceaan geworpen to
worden. Zoodra dit geschied was, deelde d.
dankbare visch MANUS mee, dat een algemeene
overstrooming al wat leeft verdelgen zou,
hem( radende een schip to bouwen en zich
daarin met zeven wijzen on vee to begeven,
eer d. vloed kwam. Toen dit nu 't geval was,
trok d. visch 't schip met groote snelheid
voort door d. opgezette golven der zee en
woes hij a. MANUS na 't bedaren v. d. stormvloed
een plaats aan, om 't schip vast to leggen.
Daarna openbaarde zich d. visch als Brahma
en MANUS werd d. stamvader v. eon nieuw
menschdom. Volgens 't verhaal in d. groote
verzameling der Puranas heat d. persoon, die
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in een schip a. d. algemeene verwoesting ont
komt, niet MANUS maar Satjawrates.
Manuscript, Zie Handschrift.
Manutius (A.LDus), in 't Italiaansch MAIMzro, MANUZZI of MANULLI, was een geleerde
en tevens een voornaam boekdrukker in 't
laatst der 15e en 't begin der 16e eeuw. Hij
was in 1446 to Bassano gob. on genoot.eerst
in zijn geboorteplaats en later to Ferrara en
to Rome een geletterde opvoeding. Zelfs was
hij d. onderwijzer en opvoeder v. d. jongen
♦orst Carpi. Nadat hij op rijpen leeftijd zijn
kundigheden met die der Grieksche taal had
vermeerderd, richtte hij in 1488 to VenetiO
een drukkerij op. Hij verbeterde d. toen nog
zeer onvolkomen drukkunst aanmerkelijk en
voerde, naast verschill. lettersoorten, ook 't
lidteeken ( : ) en halflidteeken ( ; ) in. Ten einde
zijn uitgaven zoo volkomen mogelijk to maken,
vertrouwde hij d. zorg erover toe a. een verzameling v. geleerden, die zich daartoe to
zijnen huize vereenigden. Niet minder dan
28 editiones principes v. Grieksche classieke
schrijvers kwamen v. zijn pers, onder welke
een Musaeus, vergezeld v. een Grieksche
spraakkunst v. Constantinus Lascaris, d. eerste
was (1494). Btj onierscheidene der door hem
uitgegeven schrijvers voegde hij zijn eigen
geleerde aanteekeningen, terwijl hij zich boven
dien verdienstelijk maakte door 't schrijven
en uitgaven v. „Institutiones grammaticae
Graecae" (1515), een „Dictionarium Graecum"
(1497), „Institutiones Graeco-Latinae" (1501) en
„Introductio perbrevis ad Hebraicum linguam"
(1501). Doze werken zijn voor dien Aid uitmuntend en zijn drukken, vooral d. vrij zeldzame op perkament, voortreffeltjk. Hij overt.
6 Febr. 1516 en werd opgovolgd door zijn
derden zoon
Manutius (pArmus), gob. to Veneti8 6 Febr.
1512, een uitstekend kenner vooral der
Latijnsche taal. Na eerst to Rome a. 't hoofd
der pauselijke drukkerij to hebben gestaan,
zette hij 't bedrijf zijns vaders sedert 1533
voort, doch later begaf hij zich op uitnoodiging v. paus Gregorius XIII weer n. Rome,
waar hij in 1573 over!. Hooggeschat zijn zijn
uitgaven v. Latijnsche en Grieksche schrijvers,
vooral die v. Cicero (1540, 10 din), met aanteekeningen, zoo in aanzien, dat Richter ze
nog in 1783 to Leipzig heeftlaten herdrukken.
Ook 's mans „Epistolae et praefationes" zijn
meermalen herdrukt ('t eerst in 1558). Zijn zoon
Manutius (ALDUS), d. jongere, gob. to
VenetiO, 28 Oct. 1547, over]. to Rome in 1597,
was mede een geleerd man, doch, hoewel hij
d. voorvaderlijke drukkerij aanhield, moest
hij haar eindelijk uit armoede verkoopen. In
't laatst zijns levens stond hij a. 't hoofd der
Vaticaansche drukkerij. Van zijn geleerdheid getuigen aanteekeningen op verschill.
Latijnsche schrijvers, door hem uitgegeven,
alsmede oudheidkundige verhandelingen in
d. „Thesaurus" v. Graevius.
't Merkteeken der Manutiaansche of, gelijk
zij doorgaans genoemd worden, Aldintsche of
Aldynsche drukken, is een anker, waaromheen
zich een dolfijn slingert, soma met 't onderschrift: „sudavit et alsit".
Manytsch, een slechts tijdelijk met water
gevulde rivierbedding in 't Z.-O. v. Rusland,
welke zich op vele plaatsen tot een merenreeks verwijdt; zij ligt a. d. noordelijke grens
v. Cis-Kaukasi6 en vormt d. diepste plaats
der Ponto-Kaspische laagvlakte tuss. d. zee
v. Azow en d. Kaspische Zee. Zij strekt zich
in 0.-Z.-0.-lijke richting *v. d. beneden-Don
530 KM. ver tot 't meer Geke-Oesoen, 12 mijlen
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t. W. v. d. Kaspische Zee gelegen, uit. Een
verhooging v. d. zeespiegel v. slechts enkele
meters zou genoeg zijn om op d. plaats v.
't Manytschbed een waterverbinding tuss. d.
Zwarte en d. Kaspische Zee tot stand te brengen; daarom nemen vele geographen in d.
laatsten tijd niet ten onrechte d. Manytsch
tot grensscheiding tuss. Europa en Azi6 aan.
Manzanares is 10. d. naam v. een stad
in 't Spaansche landschap Mancha (Nieuw-Castiliaansche prov. Ciudad Real), met 8860 inw.;
zij ligt t. Z.-0. v. d. Toledo a. d. Azuel en
a. d. spoorweg v. Madrid n. Sevilla, heeft een
Goth. kerk en een oude vesting en oefent
wijn- en saffraanbouw, laken-, zeep- en brandewijnfabricage uit. — 20. heet aldus een zijrivier
v. d. Taag in Spanje, die a. d. Cerro de los
siete Picos (Sierra Guadarama) ontspringt,
langs Madrid vloeit en vervolgens in d. Jarama
uitmondt. d. Manzanares wordt schertsenderwijs door d. boeren in d. omtrek v. Madrid
wel „d. geleerde rivier" geheeten, omdat zij
bij zomerdag met haar droge bedding geruimen
tijd v. geenerlei nut is voor d. kunstmatige
besproeiing der landerijen in 't a. regen arme
Manzenillen- of Mancinellenboon2
(Hippomane Mancinella L.), een boom, die op
d. West-Indische eilanden voorkomt en om
zijn scherpe eigenschappen berucht is; hij behoort tot d. a. scherpe en vergiftige planten
zoo rijke natuurlijke familie der Wolfsmelkachtigen of Euphorbiaceae en in 't stelsel v.
Linnaeus tot d. orde Monadelphia der 21ste
klasse (illonoecia).
d. Manzenillenboom is een gezellig groeiend
gewas, dat dikwijls in d. nabijheid der zee
wordt aangetroffen; als boom bereikt 't een
hoogte v. 6 tot 10 M., meestal echter komt
't als een boomachtige heester voor; d. stam
is in doorsnede bijna 1 M. dik, vertakt zich
op geringen afstand v. d. grond en wordt
dienvolgens zouden hooger dan 3 tot 5 M. d.
Schors v. d. stam is . donkergrauw, die der
jongere takken sets lichter v. kleur; d. bladeren zijn lang gesteeld, eirond, min of sneer
gezaagd, geaderd, onbehaard, afwisselend goplaatst en v. een fraai lichtgroene kleur,
waaraan men d. manzenillenboom reeds op
eenigen afstand onderseheiden kan; d. bladstelen zijn a. d. top v. twee kliertjes en a. d.
voet v. twee steunblaadjes voorzien. d. Bloemen zijn eenslachtig; d. kluwen (glomeroli)
der kleine, onaanzienlijke, mannelijke bloemen
zijn in opgerichte, eindelingsche aren afwisselend geplaatst, veelbloemig en v. een a. weerszijden v. d. voet klierachtig schutblad voorzien ;
d. mannelijko bloemen bezitten een tweespletig
bloemdek en een korten helmdraad, die a. zijn
top twee aangegroeide, buitenwaarts openspringende helmknopjes draagt; a.'t benedenste gedeelte der bovengenoemde bloemaren
bevindt zich een enkele vrouwelijke bloom,
welke echter dikwijls ook geheel ontbreekt;
daze vrouwelijke bloemen hebben een driespletig bloemdek en eon ongesteeld, 7-hokkig
vruchtbeginsel, met een eitje in elk hokje;
't stijltje is did en kort ; d. stempels, 7 in getal,
zijn stervormig uitgespreid. d. Appelvormige,
vleezige vrucht bevat doorgaans 6 eenzadige
kernen, die gezamenlijk eon houtachtige noot
vormen, welke een oneffene oppervlakte bezit
en met een menigte, nu eens spitse dan weer
scherpe uitsteeksels bezet is.
't Giftige melksap v, d. manzenillenboom,
dat zoowel in d. vruchten als in d. stam, d.
takken en d. bladeren wordt aangetroffen,
veroorzaakt, wanneer 't met d. huid in aan-
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raking komt, een hevig brandend gevoel,blaren en dikwijls moeilijk te genezen zweren..
Men heeft 't verhaal voor overdreven gehouden,
dat zelfs d. regen- of dauwdruppels, wanneer
zij v. d. bladeren v. d. manzenillenboom opd. huid des menschen druppen, in staat zouden
zijn, om nadeelige gevolgen teweeg te brengen:
'tgeen ons echter Robert Schomburgk (zie„Linnaea XII”) daaromtrent meedeelt, schijnt
dezen twijfel to logenstraffen. Dat d. manzenillenboom door zijn uitwasemingen schadelijk zou werken, behoort volgens sommigen
tot d. overlevering; anderen echter houden
't voor waar; wat hiervan zij, zullen wij niet
beslissen, maar als een zeer opmerkenswaardig verschijnsel vermelden wij, dat overal,
waar d. manzenillenboom welig tiert, Nina
alle andere plantengroei verdrongen en d.
grond kaal wordt; zoo vindt men bijv. op ,
't kleine Sandy-Island een boschje manzenillenboomen, waaronder men zelfs geen grasscheutje op d. grond ontdekken kan.
d. Rijpe vruchten v. d. manzenillenboom,
die veel op fraaie appals gelijken, zijn zeer
aromatisch on hebben menig onkundige verleid, om haar to nuttigen; ontsteking v. d.
lippen, 't gehemelte en d. ingewanden, alsmedev
andere, zeer hevige verschijnselen waren d.
gevolgen v. zulk een onvoorzichtig gebruik.
't flout v. d. manzenillenboom is roodachtig
v. kleur en een fraai meubelhout, dat, daar
't d. wandluizen verwijderd houdt, vooral
dienstig is tot 't vervaardigen v. ledekanten.
Men zegt, dat 't sap v. d. manzenillenboom
door d. Indianen tot 't vergiftigen v. pijlen
gebezigd wordt.
Manzoni (ALESSANDRO), een beroemd Italiaansch dichter, gab. 7 Mrt 1785 to Milaan,
sedert 1860 senator, overl. 22 Mrt 1873 in zijn
geboorteplaats. Hij was d. stichter en d. leider der romantische school in Italie. Zijn
weinige werken zijn om d. schoonheid v. vorm
en d. diepte der gedachten, die erin doorstraalt,
in ieder opzicht voorbeeldig. Zijn eerste gedichten waren een elegie op d. dood v. zijn
meester Carlo Imbonati (1806) en 't allegorische gedicht „Urania" (1807). In 1810 gaf hij
--- op d. dag v. zijn huwelijk met Henrietta
Blondel, uit Geneve — zijn „Inni sacri" in
licht, geestelijke liederen, vervuld v. een diep ,
eniglof.'tTpuvyrischeoz
bereikte MANZONI door zijn ode „II cinque
Maggio" op d. dood v. Napoleon I (1821), in 't
Duitsch vertaald door Goethe. Weinig minder
succes behaalde d. dichter met zijn andere
werken : „II conte di Carmagnola" (1820),
„Adelchi" (1822), „I promessi sposi", „Del
trionfo della liberta", „Opera" (5 dln,1828—'29),
„Opera inedite o rare" (9 dln, 1883 en volg.),
,,Briefwechsel" (3 dln, 1882). Uit MANZONI'Snagelaten geschriften gaf Bonghi uit: „La
rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione
italiana del 1859" (1889). Zijn Leven beschreef
o. a. Graaf' Stampa (1885). Zie ook Bismara,
„Bibliogratia Manzoniana" (1875). — RENZO
MANZONI, eon kleinzoon v. 0. voorg., een Italiaansch reiziger, ward bekend, toen hij v.
1877—'78 tevergeefs v. Sana in Jemen in 't
binnenland v. Arable trachtte door to dringen.
Daar 't hem in d. volgende jaren evenmin
gelukte v. Berbera uit n. d. Somalilanden
door to dringen, keerde hij in 18 ,80 n. Italie
terug. Zijn reisondervindingen gaf hij uit,
onder d. titel „El Yemen; tre anni nell' Arabia Felice" (1885).
Mappe (v. 't Lat. mappa) beteekent een
omslag, brieventasch of portefeuille. Mappemonde is een wereldkaart, terwijl mappeeren
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landkaarten teekenen en mappeur een teekemar v. kaarten (inzonderheid v. krijgskaarten)
beteekent.
Maquet (Aue-usTE), een Fransch schrijver,
geb. 13 Dec. 1813 to Parijs. Tot 1851 schreef
hij een groot aantal romans en tooneelstukken met Dumas (d. vader), die echter alleen
d. naam Dumas dragen. Algemeen bekend
ward daze samenwerking in 1845 door 't anoniem verschenen pamflet „Maison Alexandre
Dumas et Co". Intusschen schreef MAQUET
ook alleen een aantal romans, waarvan hij
sommige zelf tot tooneelstukken omwerkte.
Hiervan noemen wij: „Deux trahisons",
„Histoire de la Bastille", „Les prisons de
l'Europe" „La comte de Lavernie", „L'envers et
l'endroit", „La rose blanche" on „Voyage au
pays bleu". Hij overl. 9 Jan. 1888 to Parijs.
Mara (GEERTRUIDA ELISABETH), aldus genaamd naar haar eersten echtgenoot, d. violoncellist JOSEPH MARA, heette eigenl. SCHMEHLING
en werd 23 Febr. 1749 to Cassel geb. Onder
d. leiding v. haar vader, die stedelijk muziekdirecteur was, ontwikkelde zich haar talent
zoo vroegtijdig, dat zij reeds op haar 9e jaar
to Weenen concerten gat en op haar 10e voor
d. koningin v. Engeland to London als vioolspeelster optrad. Doch hier legde zij zich op
raad eener hofdarne op d. zang toe, met dit
gevolg, dat zij vier jaar later met d. grootste
toejuiching zich list hooren. Frederik d. Groote
verleende haar, zoodra hij haar gehoord had,
een jaargeld, doch vatte na d. onaangenaamheden, waarin een onberadene echtverbintenis
haar gestort had, een afkeer v. haar op. Zij
deed onderscheidene kunstreizen in Italie,
Frankrijk, Engeland, Duitschland en Rusland.
Na bij d. brand v. Moskou haar geheel vermogen to hebben verloren, vestigde zij zich
als muziekonderwijzeres to Reval, waar zij
30 Jan. 1833 overl. Zij muntte bijzonder uit
door d. buitengewonen omvang v. haar stem,
alsmede door d. gemakkelijkheid on vastheid
harer voordracht, vooral in 't aandoenlijke.
Maraboe. d. Maraboe (Ciconia marabu of
Leptoptilus argala Temm.) behoort in d. orde
der moerasvogels (grallatores) tot d. familie der
reigerachtigen (herodii of ardeidae) en is een
soort v. ooievaar, die veel op 't vasteland v.
India, doch ook op Sumatra en Java voorkomt. Hij onderscheidt zich v. d. gewonen
ooievaar vooreerst door meerdere grootte,
ten anderen door zijn langen, zwaren en zeer
krachtigen snavel on eindelijk door een zonderlingen zak, welke a. 't midden v. d. hals
hangt. Hij is een leelijke vogel v. ruim 1 M.
hoogte; kop en hals zijn nagenoeg kaal on
roodachtig; d. rug on d. buik zijn wit, d.
vleugel- on staartveeren zijn zwart. Onder d.
staart ziet men lange zijdeachtige, zeer lichte
en witte veeren, welke onder d. naam maraboe-veeren verkocht en door dames op d. hoeden gedragen worden. Daze dieren leven v.
slangen, schildpadden, padden en kleine zoogdieren. In India wordt daze vogel als een
heilig dier beschouwd. In d. straten v. Calcutta loopen zij in troopen rond en 't dooden
v. een maraboe wordt daar met een zware
boete gestraft. Zij zijn zoo moedig, dat, wanneer zij eten t geen hond (veel minder d. Indische gier) zich in d. nabijheid v. hun maaltijd zou durven vertoonen. d. Inw. v. verscheidene dorpen leven v. 't inzamelen on
bereiden der veeren.
In Senegal leeft ook een nagenoeg met d.
maraboe overeenkomende soort v. ooievaar.
Maraboet, v. 't Arabische Morabot of Moravot on met 't Arabische lidwoord Al ook
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Almorabot genoemd, is oorspronkelijk d. naam

v. een aanhang, die in 't begin der 11e eeuw
onder d. Mohammedanen v. Noord-Afrika
ontstond on zich onderscheidde door dweepzuchtigen ijver tot gewapend uitbreiden v. d.
Islam en hevige vervolging v. d. Christenen.
d. Lieden v. dien aanhang ontwikkelden in
korten tijd een groote macht, stichtten Marokko on maakten zich meester v. geheel
Spanje, waar zij zich, na in 1146 door d. val
v. Marokko hun kracht in Afrika to hebben
verloren, nog tot in 1273 staande hielden (zie
Dozy, „History of the Almohades", 1848) en
daarna door d. Almohaden geheel ten onder
werden gebracht. Thans is Maraboet onder
d. Mohammedanen in Barbarije, Soedan en
omliggende landen d. naam v. die priesters,
welke tot een erfelijken stand behooren en
bij 't yolk in hooge achting staan; zelfs is
dit 't geval met hun graven, die mode d.
naam maraboet dragen, welke naam ook op
d. moskeeen is overgegaan, welke in Soedan
veelal Merabetim worden genoemd.
Maracaibo, d. hoofdstad v. d. vroeger
een afzonderlijken staat vormende afdeeling
Zoelia v. d. Staat Falcon in d. Vereen. Staten
v. Venezuela (Zuid-Amerika), ligt in een vlakke
streek a. d. N.-W.-iijken oever v. 't meer v.
Maracaibo, telt 31 930 inw. en is een der
belangrijkste handelssteden v. Venezuela. 't
Heeft eon standbeeld v. Simon Bolivar, verscheidene hospitalen, een mathematische en
een zeevaartkundige school, benevens scheepstimmerwerven. d. Uitvoer bestaat voor 3/4 uit
koffle, verder uit cacao, suiker, huiden, verfbout en dividivi (peulen v. een boom, die
tot 't zwartverven on looien v. leer gebruikt
worden). — 't Meer of d. Lagune v. Maracaibo,
't grootste zoetwaterbekken v. Zuid-Amerika,
beslaat een oppervl. v. 298 vk. mijlen, is in
't Z., W. on 0. door uitgestrekte vlakten
omgeven, die door gebergten ingesloten zijn,
on ontvangt v. daze talrijko, doch korte
bijvloeden. Door een 55 KM. langen uitgang,
die op d. smalste plaats (bij Maracaibo) 14 KM.
breed is, staat 't meer in 't N. met d. Golf v.
Maracaibo in verbinding. Een zandbank belemmert 't verkeer v. groote schepen. d. Golf v.
Maracaibo, ook Golf v. Venezuela geheeten,
dringt in 't westelijk deal v. d. kust v. Venezuela in on heeft een oppervl. v. 273 vk. mijlen.
d. Ontdekker, Alonso de Hojeda (1499), noemde
haar on d. op palen rustende kolonies, die a.
Venetia herinnerden, Golf v. Venetia, waaruit
Golf v. Venezuela (d. i. klein Venetic) ontstond,
welke naam later op 't geheele land is overgegaan.
Maragha, een stad in d. Perzische prov.
Aderbeidsjan, ligt t. 0. v. 't Oermia-meer,
heeft een groote bazaar, talrijke karavansera's on moskeeon on telt 13 250 inw.; 't was
d. hoofdplaats v. d. Hoelagoe-Khan, d. kleinzoon v. Dsjengiskhan, wiens vermoedelijk
graf nog aangewezen wordt.
Maranhao, een der noordelijkste kustprovincies v. Brazilie, beslaat een oppervl.
v. ruim 836 vk. mijlen met 430 060 inw., waaronder circa 50 000 slaven. 't Binnenland is
vlak on heeft uitgestrekte campo's; naar 't
Z. verheft 't zich tot 300 M. hooge woudrijke
zandsteenheuvels. In dit doe] der prov. wonen
nog onafhankelijke Indianenstammen, die in
't boven opgegeven aantal inw. niet begrepen
zijn. 't Klimaat is heat on vochtig en v. Dec.
tot Juni rijk a. regen. d. Belangrijkste producten zijn katoen, rijst, suiker en huiden.
Op d. campo's weiden paarden, runderen on
geiten. d. Hoofdstad, Maranhao of Sao Luiz
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de Maranhao, met 88 000 inw., ligt op 't gelijk-

namige eiland in d. Baai v. Maranhao, is d.
zetel v. een bisschop en heeft 13 kerken, een
industrieschool, een schouwburg en verscheidens fraaie pleinen. d. Handel der stad is
belangrijk, haar haven verzandt echter meer
en meer.
Maranon, Zie .Amazonen-rivier.
Marasn2us ('t Grieksche Mcrectay6; of
igaeavat;, 't verwelken, krachteloos worden,
afgeleid v. MaQaivw) is een door verschill.
oorzaken teweeggebrachte en steeds toenemende vermagering en verz wakking v. 't
lichaam; zij is een gevolg v. slepende ziekten
der voedingsorganen, bijv. maag of darm,
of v. 't ruggemerg enz. en behoort als zoodanig onder d. teringen to huis. Maar in d.
eerste plaats heat marasmus die toenemende
vermagering, dat steeds zwakker worden, dat
in zekeren zin uitdrogen, 'twelk men bij oude
lieden waarneemt; reden, waarom d. naam
ook met 't adj. senilis gebruikt wordt. „Senectus ipsa morbus est" (ook d. ouderdom
is een ziekto) wordt volkomen waar, wanneer
men d. menigvuldige anatomisch physiologische veranderingen nagaat, waaraan 't meer
on meer oud wordend lichaam v. d. mensch
onderworpen is; er ontstaat bloedgebrek, afneming of vermagering v. 't lichaam, stijf- of
strakheid v. d. vaste deelen, krachteloosheid
v. alle verrichtingen, in een woord d. tering
des grijsaards (marasmus senilis, anaemia
senilis, tabes senum) on daze toestand voert

gewoonlijk door d. toenemende stoornis v. een
of meerdere der voor 't leven onmisbare
organen tot d. dood. d. Oorzaken v. marasmus
senilis liggen in d. leeftijd (een ouderdom v.
70, 80 of 90 jaar), maar soms ook in een nitspattende, overprikkelende levenswijze (bijv.
't huwen op een vergevorderden leeftijd) of
kommer, al to groote behoeften, zorgen, ongewone en aanhoudende vermoeienissen enz.
Wanneer er geen bijzondere toevallen, bijv.
diarrhen, ontstaan, waardoor d. wegkwijnende levensvonk sneller wordt uitgebluscht,
dan heeft d. marasmus senilis een zeer slepend
verloop; genezing is natuurlijk niet mogelijk
(zelfs meestal niet v. d. toevallige marasmussoorten boven genoemd) en, wanneer men dus
een tijdelijke beterschap der stoornissen in d.
verrichtingen v. 't organism° betrekkelijk
eetlust, slaap, deelneming a. d. buitenwereld
enz. kan to weeg brengen, mag men zich
daarmee reeds getuk wenschen. Pit resultant
verkrijgt men soms na eon gepaste behandeling der aanwezige plaatselijke of algemeene
stoornissen door d. geneesheer en door dieetische zorgen v. d. kant der betrekkingen,
als daar zijn : vermijding v. onnoodige inspanning der spieren, vermoeiende werkzaamheid v. d. geest, hevige of onaangename
gemoedsbewegingen enz. Men zorge voor
matige beweging in d. vrije lucht, vooral ook
plaatsing in d. zon zoogen. zonnebad), voor
onderhoud en verstrooiing door jeugdig, aangenaam gezelschap, voor voedende, licht verteerbare kost, vleeschbouillons, mosselen, °esters, licht gebraad, gevogelte, lichte groenten
(fijngemaakte of doorgezegene wortelplanten),
tarwebrood enz. Men late Bever dikwijls eten
dan veel tegelijk, snijde 't vleesch din, dwars
over d. vezels of late slechts 't vocht er uitzuigen. Na d. maaltijd een korte slaap. d.
Drank besta uit een eenvoudig maar krachtig
bier, zoeten of mousseerenden of ouden wijn n.
omstandigheden, chocolade, melk, koffie met
melk enz. d. Kleeding in d. winter zij evenals
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d. woning verwarmend, daar dit jaargetijde
voor d. grijsaards 't gevaarlijkst is, waarom
zij dan ook hun kamers niet moeten verlaten.
d. Gewoonitjk zoo geringe slaap moet door
een doelmatige inrichting v. bed, slaapkamer
enz. zooveel mogelijk bevorderd worden. Voorbijgaande zwakte-toestanden verdrijve men
door reukmiddelen, wasschingen v. d. slapen,
hartkuil en ruggegraat met spiritualia (eau
de cologne 14 v.), door 't gebruik v. pepermuntof valeriaan-aftreksels (lichte) met een weinig
Hofmansdruppels of ander° spiritus, door
wijn, enz.
Marasquin of Ma,rasqino (v. marasca,
een bitterzure kers) is een fijne soort v.
brandewijn, getrokken op gemalen pitten v.
genoemde kers. d. Vermaardste is of komstig
v. Zara in Dalmatia.
Marat (JEAN PAUL), gab. in 1744 to Geneve
of volgens anderen to Baudry bij Neufchatel,
vestigde zich in Frankrijk en beoefende d.geneeskunst en vele takken der natuurkundige
wetenschappen. Vervolgens word hij als arts
bij d. stalbedienden v. d. graaf v. Artois (later
Karel X) geplaatst; hij praktizeerde ook buitendien en besteedde toen veel tijd a. natuurkundige proeven. Bij 't uitbreken der omwenteling v. 1789 begon d. geneesheer een
werkzaam deel a. 't staatkundig leven to
nemen, maar vooreerst slechts in een beperkten kring: hij ward volksleider, schreef oproeriga bladen, Wt. „I'Ami du Pe -uple", en deed zijn
naam naast die v. Danton en Camille Desrnou-

lins onder d. meest befaamden v. die dagen
klinken. Wat hij sedert dien tijd verricht heeft
of waartoe hij medegewerkt heeft, is zoo
nauw samengeweven met d. geschiedenis
v. d. eerste jaren der groote Fransche omwenteling, dat men btjna MARAT'S leven
niet kan beschrijven zonder 't relaas v. al die
jaren to leveren. 't Zij genoeg hier't volgenda
op to teekenen. In zijn geschriften trachtte
hij 't yolk to doen gelooven, dat d. koning en
d. koningin schuld hadden a. d. toen hoerschende schaarschte v. koren; tUdens d. nationals vergadering erover delibereerde 't recht v.
veto (d. i. verzet tegen d. wetsontwerpen der
vertegenwoordiging) al of niet a. d. koning

af to staan, verspreidde hij onder 't yolk d.
zonderlingste denkbeelden omtrent d. a. dit,
recht verbonden gevaren. Toen in Sept. 1791
d. Constitueerende Nat. vergadering voor d.
Wetgevende plants zou maken, list MARAT

lijsten drukken, voorzien met d. narnen v. hen,
die volgens hem niet in aanmerking mochten
komen bij d. verkiezingen, en noemde hij die
personen „solerats et coquins". Toen Lodewijk
XVI v. zijn mislukte vlucht was teruggevoerd,
waren MARAT en d. lieden v. zijn denkbeelden
ontevreden omtrent d. besluiten der vergadering, die d. vorst in zijn waardigheid lieten,
en verwekten zij eon oproer, dat niet zonder
bloedvergieten gedempt ward (17 Juli 1792).
Met anderen behoorde hij onder d. voorn. ontwerpers v. d. volksoploop, die 10 Aug. 1792
't koninklijk gezin uit d. Tuilerien joeg. Kort
daarop nain liij zitting in d. Nationale Conventie en deed hij zich opmerkon door zijn schamele kleeding, waarmee hij d. echten yolksman wilde vertoonen. in die vergadering
voerde hij vooral een hevigen strijd tegen d.
partij der Gironde, die als to gematigde republikeinen door d. Jacobijnsche factie werden
aangevallon. Zelf door zijn tegenstrevers aangeklaagd wegens 't streven naar d. alleenheerschappij, wist hij eenmaal die aantijging
door redeneeringen, op hoogen toon uitgesproken, v. zich af to werpen en word hij een ande-
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ran keer wel gearresteerd en beschuldigd, maar
door d. revolutionnaire rechtbank vrijgesproken en onder 't geleide v. eenjuichende schaar
in d. vergadering teruggevoerd. Die volksgunst
maakte, dat htj , hoewel geen lid v. 't toen
oppermachtige Comito du salut public, toch
grooten invloed op d. handelingen v. dit
lichaam, waar zijn vrienden zitting hadden,
uit kon oefenen. In April stelde voor en
dreef hij d. beruchte „wet tegen d. verdachten"
door, welke 't gevangenzetten v. 400 000 personen binnen Frankrijk ten gevolge had. Hij
was voorts gelukkig genoeg om in een yolksopstand (30 Mei en volgende dagen v. 1793) d.
Girondijnen ten val te brengen en dien val
met d. executie of d. verbanning der voornaamsten to bezegelen.
Vele der vervolgde Girondijnen namen d.
naar Caen in Normandi6 en vervulden
daar d. ooren v. wie 't hooren wilden met 't
verhaal der gruwelen, door 't Schrikbewind
aangericht. 't Waren die verhalen, die Charlotte Corday 't stoute plan deden opvatten,
haar vaderland to redden door d. man uit d.
weg to ruimen, dien zij als d. ziel v. al 't
kwaad beschouwde. Charlotte begat' zich n.
Parijs, verzocht een onderhoud met d. beruchten volksleider on vond hem ziek en bezig
met in zijn kamer eon bad to namen. Na een
korte woordenwisseling haalde 't meisje een
dolk to voorschijn on stiet zij dien MARAT in 't
hart (11 Juli 1793). d. Mannen v. 't Schrikbewind vereerden d. vermoorden als een martelaar; 't yolk be wees horn bij zijn begrafenis
d. grootste eer; later richtte men altaren to
zijner eer op en schonk men zijn lichaam een
plaats in d. kerk Notre Dame, die d. revolutie
in 't Pantheon herschapen had. d. Beroemde
schilder David vervaardigde eon schilderij,
welke d. door Charlotte Corday gepleegde
daad vereeuwigde, doch hij vervaardigde die
ter eere V. MARAT* - Men heeft V. MARAT
werken over d. wetenschappen, die hij eerst
beoefende: „De l'homme ou des lois de l'influence de l'ame et du corps" {Amsterdam
1775) en „Recherches sur la lumibre". Op
staatkundig gebied schreef hij: „De ketenen der slavernij", eerst in 't Engelsch (Edinb.
1774), later in 't iransch (Parijs 1792); voorts
„Profession de foi de Marat" en 't reeds genoemde dagblad „l'Ami du Peuple". — Zie
Cabanas, „Marat" (1891).
Marathon, een vlek in Attica, ongeveer
7 uur v. Athene on beroemd door d. overwinning, welke d. Atheners onder Miltiades, in
't 3e jaar der 72ste Olympiade (490 v. Chr.),
op d. Perzen behaalden.
Maratten, ook Maharatten genoemd,
zijn een tot d. Hindoes behoorend yolk, dat
d. bergstreken v. Voor-India bewoont en waarschijnlijk ontstaan is uit verschill., door d.
Mongolen uit eigenlijk Hindostan verjaagde
stammen. Zij kornen voor 't eerst voor omstr.
1680, toen ze onder hun aanvoerder Sewadsji
belangrijke veroveringen maakten, vooral in
't rijk v. d. grooten Mogol, en een staat
stichtten, die weldra door inwendige verdeeldheden gesplitst werd. Later voerden zij lange
en zware oorlogen tegen d. Engelsche OostIndische Compagnie, die in zoover met hun
onderwerping a. daze eindigden, dat d. meeste
der onderling onafhankelijke vorstendommen
der Maratten .a. d. Engelschen schatplichtig
en ook in andere opzichten min of meer
ondergeschikt zijn. d. Voorn. dier vorstendommen zijn: Scindia, groot 1860 vk. mijlen,
met 4 millioen inw.; Sattarah, groot 660 vk.
mijlen, met 1 1;% milhoen inw.; Guicowar, 850
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vk. mijlen. met 2 millioen inw.; Holcar, 830 vk.
mijlen, met ruim 1 millioen inw., en Boenslah,
3033 vk. mijlen, met 3 millioen inw. d. Maratten
zijn lieden v. een sterken lichaamsbouw, bruin
v. kleur, dapper in d. oorlog, maar woest en
trouweloos v. karakter. Zij belijden genoegzaam allen 't BrahmaIsme.
Maratti (CARLO), ook CARLO DELLE MADONE
geheeten, was een beroemd schilder on
graveur, in 1625 to Camurano gab. on overl.
to Rome in 1713. Reeds vroeg toonde hij
een groote neiging voor d. kunst, die onder
d. leiding v. zijn stief broader Barnabeo en v.
Andrea Sacchi vender ontwikkeld wend.
Ofschoon hij weldra d. andere leerlingen v.
Sacchi overtrof, duurde 't nog eenigen tijd,
eer zijn talent word erkend. Toen hij echter
in 1650 een Christuskind in d. kribbe voor d.
kerk S. Guiseppe de Falegnani had goschilderd,
trok hij d. aandacht des pausen, en zoowel
Clemens IX en Clemens X als Innocentius XI
droegen hem onderscheidene werken op. Door
een anderen paus, Clemens XI, werd hij in
1704 tot ridden der Christusorde verheven,
ter belooning v. d. moeitevollen arbeid der
restauratie v. Rafaels schilderijen in d. zalen
v. 't Vaticaan en in d. Farnesina. Later wend
hij door denzelfden paus als opzichter der
zalen v. 't Vaticaan aangesteld, in welke
betrekking paus Innocentius XII hem bevestigde. Bohai ve bij d. genoemde hoofden der
Katholieke kerk vond hij ook bij koning
Lodewijk XIV v. Frankrijk een gunstig onthaal on groote on,derscheiding.
Over 't algemeen wend MARATTI door zijn
tijdgenooten en door 't daarop volgende
geslacht bewonderd, maar daarentegen later
des te scherper gegispt. Men beschuldigde
hem ervan, 't verval der Romeinsche school
to hebben bespoedigd. Men vend in al zijn
werken niets dan gemanierdheid en nauwelijks wilde men hem eenige technische vaardigheid toekennen. Dit oordeel is evenwel niet
billijk. Met Sassoferrato bevindt MARATTI zich
op d. laagsten trap v. 't verval der Italiaansche
kunst, maar hij was desniettemin doordrongen
v. een ernstig verlangen om haar weer op
to heffen, waartoe hem nochtans d. kracht
ontbrak. Tegenover d. wansmaak der Cortonisten moist hij intusschen maat to houden
en d. liefelijke geest, die uit zijn scheppingen
spreekt, verklaart gereedelijk d. • bijval, die
zij zijn leven genoten. Daarbij is 't onloochenbaar, dat hij degelijker was dan zijn tijdgenooten, en zoowel d. antieken als d. werken
v. Rafael warden door hem met verdienstelijken ijver bestudeerd.
MARATTI list een aantal werken na, meestal
v. niet zeer groot formaat. Hij had geen voorliefde voor grootsche fresco's on muurschilderijen ; 't eenige, dat hij in dat genre voortbracht,
was d. beschildering v. d. koepel v. d. dom
to Urbino, in 1782 door een aardbeving verwoest. Hij schilderde zeer dikwijls d. Madonna,
vooral zooals zij in stills overpeinzing v. d.
H. Schrift verdiept is. In Rome vindt men
nog onderscheidene v. zijn werken, o. a. „d,
doop v. Christus" in d. kerk s. Maria degli
Angeli en d. „H. Xaverius" in d. Jezuskerk ; in
verschill. andere kerken on kloosters, zoowel
to Rome als to Siena en to Florence, benevens
in onderscheidene musea en verzamelingen
elders wordt MARATTI'S werk aangetroffen.
Zoo vindt men in Engeland in d. verzameling
Chiswick 't portret v. Clemens XI in een
leunstoel, een v. d. beste voortbrengselen des
meesters; behalve dit noemt Dr. Waagen in.
zijn bekend werk over Engelands kunst-
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werken nog een aantal andere schilderijen
op. Te S. Petersburg in d. Hermitage wordt
't portret v. paus Clemens IX v. zijn hand
bewaard; in 't Museo del Prado to Madrid
een zeer fraaie schilderij, „Petrus in d. gevangenis door d. Engel gewekt" voorstellende; in
't Louvre een voorstelling v. „Johannes d.
Dooper"; te Miinchen „Een slapend kind in
eene grot", „Johannes op Pathmos" en een
allegorie der „IJdelheid"; to Berlijn een „Hemelvaart v. Maria" en „Antonius v. Padua 't
Christuskind aanbiddende"; te Dresden „Maria
met 't kind Jezus" enz. Er is door een aantal
graveurs naar dozen kunstenaar gegraveerd,
terwijl hij ook zelf eenige prenten heeft geetst.
Maraudeur of Marodeur noemt men
d. soldaat, die op marsch achterblijft om to
plunderen en buitensporigheden to begaan.
Naar men wil, is d. naam afkomstig uit d.
30-jarigen oorlog en wel v. d. keizerlijken
generaal Marode, wiens troepen zelden betaald
werden on zich door plunderen daarvoor
schadeloos stelden. Anderen echter leiden d.
naam of v. maraud, schelm. — Maraude of
Marode beteekent plundering; marodeeren (marauder) plunderen, op marode uitgaan.
Maravedi, een oude *paansche munt, die
door d. Mooren aldaar ingevoerd is en weer
vroegste waarde men niet moor kent. d. Eerste
maravedi's waren gouden en zilveren muntstukken en eerst in 1474 werden maravedi's v.
koper geslagen, 'tgeen tot in 1848 geschiedde.
d. Koperreaal (Real de vellon), een zilveren
muntstuk, bedroeg 34 maravedi's de vellon. d.
Maravedi de plata of zilveren maravedi was
vroeger een rekenmunt v. 1/34 real de plata of
maravedi de vellon. d. Spaansche muntwet v. 1848 heeft d. maravedi geheel afgeschaft.
Marbach, d. geboorteplaats v. Schiller,
is een stadje in d. Wurtembergschen Neckarkreits, a. d. Neckar, ter plaatse waar hij d.
Mur opneemt. 't Getal inw. bedraagt slechts
2400, die in ooft- en landbouw hun bestaan vinden. In 't huis, waarin d. groote
dichter gob. werd, is zijn standbeeld v. d. hand
v. Thorwaldsen opgericht. In 1405 werd ald.
door d. Zwabische standen en steden een verbond tegen keizer Ruprecht v. d. Palts gesloten .
Een ander Marbach ligt in Oostenrijk a. d.
linkeroever v. d. Donau en is bekend om d.
kerk en 't beeld, genaamd Maria Taferl, een
veelbezochte bedevaartplaats.
Marbach (GOTTHARD OSWALD), een aanzienlijk Duitsch dichter en schrijver, philosoof en technoloog, gob. 13 Apr. 1810 to Jauer
(Silezie), sedert 1845 professor in Leipzig, waar
hij v. 1848—'51 ook d. Leipziger courant redigeerde en v. 1851—'85 d. verzekeringsmaatschappij Teutonia bestuurde. Hij overl. er
28 Juli 1890. MARBACH trad 't eerst als dichter op en hij gaf onder 't pseudoniem SILESIUS
MINOR uit „Gedichte" (1832, 2e dr. 1838), „Buch
der Liebe" (1839), „Unsterblichkeit" (1843),
„Lenz und Liebe" (1877), „Licht und Leben"
(1883), een vertaling v. 't Nibelungenlied (1840
en '41), verscheidene treurspelen, een vertaling
v. Sophocles (1862), 't tooverspel „ShakespearePrometheus" (1874) enz. Ook gaf hij o. a.
„Altdeutsche Volksbilcher" (34 dln, 1838 —'42)
uit en schreef hij bovendien „Popular-physikalisches Lexicon" (5 dln, 1833—'87), „Lehrbuch
der Geschichte der Philosophic" (2 din, 1838
en '41), „Katechismusreden fur Freimaurer"
(3e dr., 1874) en „Goethes Faust 1 und 2 Theil
erklart" (1881) enz. — Zijn Z0011 HANS MARBACH, een dichter en schrijver, geb. 21 Jan.
1811 to Leipzig, waar hij zijn woonplaats had
en v. 1880—'84 d. „Wissenschaftliche Beilage
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der Leipziger Zeitung" redigeerde. MARBACH
schreef „Gedichto" (1869), d. drama's „Timoleon" (18.69), „Lorenzino von Medici" (1875),
„Marius in Minturna" (1875), „Ein Liebling der
Getter". (1877), d. novellenverzameling „Auf
Irrwegen" (1880) enz.
Marbod (mARoBonuus), een koning der
Marcomannen (een Germaansch yolk), die als
jongeling in Romeinschen dienst d. krijgs- en
staatkunde had geleerd en later, in 't begin
onzer jaartelling, a. d. boven-Main on in Boheinen een machtig rijk stichtte, waaraan
zich vele Germaansche stammen onderwierpen. Omstr. 't jaar 17 ontstond er eon oorlog
tuss. hem en d. Cheruscen-vorst Herman of
Arminius, waarin zich ook keizer Tiberius
mengde. MARBOD, opnieuw door een Gothisch
vorst aangevallen, moest voor dien vijand
wijken en stelde zich onder bescherming v.
d. Romeinschen keizer, die hem Ravenna tot
verblijf aanwees; hij overl. bier omstr. 35 n.
Chr. Uitvoerig vindt men over hem gehandeld
o. a. bij Roth, „Hermann und Marbod" (1817),
en Usinger, „Die Anfange der Deutschen Geschichte' (1875).
Marburg, een stad in d. Pruis. prov.
Hessen-Nassau (district Cassel), met 14 520
inw., is schilderachtig gelegen a. beide oevers
v. d. Lahn en tegen d. belling v. d. berg,
waarop 't v. 1277-1312 gebouwde slot met
een schoone kerk en een ridderzaal, die nu
d. staatsoorkonden bevat, prijkt. Twee bruggen voeren over d. Lahn. Een gedeelte v.
't binnenste der stad draagt met zijn hooge
gevelhuizen een ouderwetsch karakter, wat
nog verhoogd wordt door d. s. Elizabethskerk,
eon heerlijk gedenkteeken v. d. Goth. stij1
(v. 1253-1383 gebouwd) met d. graven v. d.
Hessische vorsten en vorstinnen, door d.
Luthersche kerk, v. d. 13e-15e eeuw in Goth.
stij1 gebouwd, en door eon raadhuis v. 1522.
Marburg heeft sedert 1527 een universiteit,
waaraan een sterrenwacht, een belangrijke
boekerij en een botanische tuin verbonden
zijn, verder een gymnasium, een weeshuis
enz. Wat d. industrie betreft is Marburg be•
langrijk door d. fabricage v. aardewerk-, tinen ijzerwaren, geneeskundige instrumenten,
bierbrouwerij enz.
Marburg word in 1227 door landgraaf Lodewijk d. Heilige v. Thilringen tot stad verheven. Van 1-4 Oct. 1529 hielden Luther en
Zwingli op 't slot 't beroemde Marburger
godsdienstgesprek over d. kwestie v. 't avondmaal; men word 't hierover wel niet eons,
maar onderteekende d. door Luther opgestelde
15 artikelen, die onder d. naam Marburger
artikelen bekend zijn.
Marburg heat ook een stad in 't Oostenrijksche hertogdom Stiermarken, met 19 800 inw.,
a. d. linkeroever v. d. Drau on a. d. spoorweg
v. Weenen n. Triest gelegen. Zij is d. zetel
v. d. bisschop v. Lavant, heeft een gymnasium, een theologische school, een kweekschool v. onderwijzers, een wijn- on ooftschool
en eon fraaie, in 1548 gebouwde kathedraal.
d. Stad heeft fabricage v. leer, schoenwaren,
likeur on champagne en d. omtrek levert
glaswaren. In d. nabijheid ligt d. beroemde
tunnel in d. Leitersberg, in 't N. op een berg
d. ruine v. 't slot Obermarburg en in 't W.,
waar men ook Romeinsche oudheden gevonden
heeft, d. bedevaartkerk Maria Kast.
Marcard (EDUARD), een Pruisisch staatsman, geb. 14 Oct. 1824 to Hannover, studeerde
to Gottingen, tract in 1851 in Hannoverschen
staatsdienst, was er v. 1859—'66 referendaris
bij 't ministerie v. Binnenl. Zaken en werd
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.daarna benoemd tot ambtenaar meer bepaald voor d. zaken v. landbouw. Sedert d.
inlijving v. Hannover bij Pruisen bekleedt hij
betrekking v. secretaris en geheimraad in
werkelijken dienst. Ook is hij lid v. 't Huis
v. Afgevaardigden, waar hij tot d. rechterzijde behoort. Keizer Frederik III verhief hem
in 1888 tot d. adelstand.
Marceau (FRANOIS S IVERIN DESGRAVIERS),
, een Fransch generaal, in 1769 to Chartres geb.,
.studeerde in d. rechten, doch, door zijn vurig
.karakter meegesleept, trad hij op 17-jarigen
.leeftijd als soldaat in dienst bij 't regiment
Savoie Carignan. In 1789 nam hij als sergeant
:zijn ontslag en, to Chartres teruggekeerd, werd
hij tot bataljons-chef v. een der bataljons v.
't dep. Eure-et-Loire verkozen. Hij maakte
.als zoodanig zijn eersten veldtocht onder
Lafayette on beyond zich in Verdun, toen
, doze vesting door d. Pruisen belegerd word.
bowel hij zich met kracht tegen d. overgave
-dier plaats verzette, was hij als d. jongste
hoofd-officier verplicht d. capitulatie naar d.
.koning v. Pruisen over to brengen, bij welke
.gelegenheid hij uit vaderlandsliefde tranen
vergoot. Aan 't einde v. d. veldtocht onderscheidde hij zich zeer en kreeg hij 't bevel over
.een compagnie kurassiers bij 't Germaansche
legioen, waarmee hij naar d. VendOe vertrok
om aldaar d. opstand to bestrijden. Toen dit
korps bij d. conventie belasterd was, word
hij met d. geheelen staf door d. afgevaardigde
Bourbotte in hechtonis genomen; d. valschheld der beschuldiging bleek echter weldra
-en d. officieren warden daags voor d. slag bij
.Saumur in vrijheid gesteld. In dien slag nam
'MARCEAU een edele wraak op Bourbotte, door-dien hij hem zijn paard afstond on hem dam-door uit d. handen des vijands redde. Ter belooning v. doze echt Romeinsche daad werd
_hij op 22-jarigen leeftijd tot brigade-generaal
benoemd. Van dozen tijd dagteekent d. nauwe
-vriendschapsband tuss. hem en Kleber, wiens
_karakter met 't zijne veel overeenkomst had.
_Nadat hij deal genomen had a. d. overwinning
-v. d. generaal Rossignol bij Autrain (18 Nov.
- 1793) kreeg
MARCEAU 't opperbevel over d.
ibeide legers v. 't Weston en d. jeugdige generaal won d. bloedigen veldslag bij Mans op
13 Dec. 1793, waarbij 10 000 republikeinen on
'20 000 Vendeeers 't leven verloren. Hij ver-overde voorts d. stad Mans en zijn edelmoedigheid, die hem een koningsgezind meisje deed
redden, strekte tot eon nieuwe beschuldiging
v. verraad tegen hem. Hij werd teruggeroepen
-en zou op 't schavot zijn leven hebben verloren, indien Bourbotte hier niet d. tol zijner
-dankbaarheid betaald had. MARCEAU vial echter
in ongenade en kreeg eerst in 1794 een divisie
in 't leger der Ardennen en daarop in 't leger
v. Sambre en Maas. 26 Juni besliste hij a. 't
hoofd v. d. rechtervleugel d. overwinning bij
Fleurus; hij veroverde in d. herfst Aken, Bonn
-en Coblenz en dwong d. Oostenrijkers over
(1. Rijn terug to gaan.
Hij voerde nu gedurende twee jaar 't bevel
d. Hunsrilck en in d. Palts en wist door
zijn eerlijkheid on door d. strange krijgstucht,
welke hij onder zijn troepen handhaafde, d.
liefde der bewoners 'dier landstreken to verwerven. Hij blokkeerde tweemaal Ehrenbreit-stein en Mainz en wekte door zijn goad beraamde plannen en door d. snelheid zijner
be wegingen d. bewondering des vijands op.
d. Terugtocht v. Jourdan in 1796 dwong hem
beleg v. Mainz op to breken; hij dekte toen
terugtocht der Franschen en dreef onder,scheidene malen d. voorhoede v. d. aartshertog
VI.
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Karel terug. In d. nabijheid v. 't defile v.
Altenkirchen gekomen, droeg Jourdan hem.
op dit to verdedigen, totdat 't leger 't doorgetrokken zou zijn. MARCEAU volbracht dit
bevel en redde daardoor 't Fransche leger;
maar hij waagde zich to ver onder 't bereik
der Oostenrtjksche tirailleurs on werd door
een Tyroolsch jager doodelijk getrotten. Jourdan ijlde op 't vernemen dozer treurige tijding
naar 't slagveld en ontmoette d. jeugdigen
held, die door eenige grenadiers weggedragen
word. MARCEAU werd n. Altenkirchen vervoerd
on a. d. edelmoedigheid v. d. Oostenrijkers
overgelaten. Op bevel v. d. aartshertog wijdde
men horn d. grootste zorgen, doch alles to
vergeefs ; na drie dagen (20 Sept.) overl. hij
op 27-jarigen leeftijd a. d. gevolgen zijner
wonde. Zijn lijk werd met d. meeste plechtigheld in 't geretrancheerde kamp ter aarde besteld, onder 't geschutvuur der beide legers,
die een oogenblik hun ouden ha,at vergaten,
om d. deugd on d. mood v. MARCEAU to vereeren. Kleber teekende zelf 't gedenkteeken
v. dozen beroemden krtjgsman, over wien men
uitvoeriger gehandeld vindt in d. „Notices
historiques publioes par Sergent-Marceau" 1820.
Zie voorts d. biographie v. Marceau, in 1890
geschreven door Maze.
Marcelis (orro), een Nederlander v. geboorte (1613), die echter als schilder voornamelijk in Frankrijk on Italie heeft geleefd on
gewerkt. Te Parijs won hij d. guest der
koningin-moeder, die hem behalve woning
en onderhoud een louis d'or daags deed nit,keeren. Ook a. 't hof v. d. groothertog v. Florence werd horn moor dan een schilderij opgedragen. Eindelijk to Rome gekomen, vond
hij 'claw in Willem v. Aalst een leerling en
tevens een vriend, die hem op zijn ontdekkingstochten in d. omtrek der stad tot 't opsporen v. planten en allerlei insecten, welke
voor hem d. voorwerpen v. zijn studio on v.
d. navolging v. zijn penseel waren, vergezelde.
Doze onderzoekingstochten deden hem d. bijnaam d. Snuffelaar verwerven. Na een veeljarig
verblijf in Italie keerde hij n. Nederland terug;
hij vestigde zich to Amsterdam, begaf er zich
in d. echt, hield er in d. omstreken voor zijn
studio en kunst een uitgebreide menagerie op
na en overl. in 1673.
Marcellus (M. CLAUDIUS), een beroemd
Romeinsch veldheer, die achtereenvolgens
aedil, augur en consul was. Hij sloeg d. Galliers, die Italie bedreigden, bij Clastidium en
velde met eigen hand hun koning Viridomarus, die hem tot een tweegevecht had uitgedaagd; hij nam daarop Mediolanum (Milaan)
en onderwierp gtheel Upper-Italie. Hij genoot
d. ear v. een zegevierenden intocht en bracht
d. derde spolia opima (buit v. een eigenhandig
verslagen vijandelijken veldheer) to Rome.
Vijf jaar later werd hij als praetor n. Sicili8
gezonden, maar zeer kort daarop teruggeroepen om tegenover Hannibal, die d. slag bij
Cannae gewonnen had, gesteld to worden.
MARCELLUS wettigde 't in hem gestelde vertrouwen en sloeg zijn tegenstander bij Nola (216
v. Chr.). In 't volgend jaar ten tweeden male
tot consul benoemd, behaalde hij bij dezelfde
stad een tweeds overwinning. Bij zijn derde
consulaat stak hij n. Sicilio over; hij belegerde
Syracuse to land on ter zee en onderwierp
die stad na eon beleg v. drie jaren. d. Geleerde
Archimedes (zie dat art.) had zijn zegepraal
lang vertraagd en kwam, niettegenstaande
MARCELLUS
alle mogelijkemoeite tot zijn
deed, bij d. inneming der stad om
't leven. d. Syracusers klaagden MARCELLUS a.
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4Din zijn gestrengheid; hij werd hierover in d.
senaat hard gevallen, doch niettomin voor d.
vierde maal tot consul benoemd en andermaal
tegenover Hannibal gesteld (210). MARCELLUS
overwon d. Carthagers bij Canusium, hernam
d. meeste in opstand gekomen Samnitische
steden en maakte 3000 gevangenen. Eindelijk
in een laatsten veldtocht (208) verwijderde
hij zich onvoorzichtig to ver v. zijn legerkamp
en sneuvelde hij in een hinderlaag. Hij had
d. ouderdom v. 60 jaar bereikt en had vijf
maal 't consulaat bekleed. Zijn soldaten hadden hem d. bijnaam 't „Zwaard v. Rome" gegeven, evenals zij daarvan Fabius 't „Schild"
genoemd hadden. Verscheidene zijner nakomelingen bekleedden 't consulaat on zijn
geslacht stierf uit met d. zoon v. Octavia,
zuster v. keizer Augustus.
Marcel/us (MARIE LODOIS JEAN ANDRE
CHARLES DEMARTIN DU TYRAC, graaf v.), een
Fransch diplomaat en letterkundige, geb. 19
Jan. 1759 op 't slot Marcellus (depart. LotGaronne), werd na d. restauratie v. 1815 gezantschapssecretaris to Constantinopel on ontdekte in 1820 't beroemde standbeeld v. Venus
v. Milo, dat thans in 't Louvre prijkt. Na in
verschill. diplomatieke betrekkingen to Londen, Madrid en elders werkzaam geweest
to zijn, trok.hij zich na d. Julirevolutie uit
't openbare leven terug en overl. hij in Juli 1865.
Men heeft v. hem o. a. d. volgende werken:
„Souvenirs de l'Orient" (1839), „Vingt jours on
Sicile" (1841), „Chants du peuple on Greco"
(1851), „Episodes litteraires en Orient" (1852),
„Dionysiaca" (1856), „Chateaubriand et son
temps" (1859) on „Les GrOcs anciens et les
Grecs modernes" (1861).
Marcere (EMILE LOUIS GUSTAVE DESHAYES
DE), een Fransch staatsman, geb. 16 Mrt 1828
to Domfront (Orne), bekleedde verschill. betrekkingen bij d. Justitie en trad voor 't eerst
op politiek gebied door zijn anti-Napoleontische brochure „La politique d'un provincial".
Sedert 1871 lid v. d. Volksvergadering, waar
hij tot 't linker centrum behoorde, en daarna
v. d. Kamer v. Afgevaardigden, werd hij in
1876 minister v. Binnenl. Zaken, wat hij met
korte tusschenpoos tot Mrt 1879 bleef. In daze
betrekking bracht hij een nieuwe gemeentewet, waarbij d. zelfstandigheid der gemeente
verhoogd word, tot stand. In 1884 werd hij
tot levenslang senator gekozen.
March (Slavisch Morava), een linkerzijrivier v. d. Donau, d. voorn. rivier v. Moravii5,
ontstaat op een hoogte v. 1263 M. boven d.
zee uit beken, die a. d. zuidzijde v. 't Glaszer
Sneeuwgebergte ontspringen. Zij stroomt naar
't Z., is 345 KM. lang, v. GObing of bevaarbaar en mondt boven Preszburg uit. d. Belangrijkste zijrivieren zijn d. Betschwa a. d.
linker- en d. Thaya a. d. rechterzijde. 't Vruchtbare Marchdal gaat in 't Z. in d. laagvlakte
over, waarvan 't zuidwestelijk deel, tuss.
Weenen en d. March gelegen, 't Marchfelcl
heat; dit is in d. geschiedenis door verscheidene
veldslagen beroemd geworden. Hier versloeg
koning Ottocar v. Bohemen d. Hongaren onder
koning Bela IV, 13 Juli 1260, en in d. veldslag v. 26 Aug. 1278 sneuvelde er genoemde
Ottocar in d. strijd tegen Rudolf v. Habsburg.
March (FRANCIS ANDREW), eon NoordAmerikaansch taalonderzoeker, geb. in 1825
to Milburg in Massachusetts, is sedert 1855
professor in d. Engelsche taal en d. vergeltjkende taalstudie a. 't Lafayette-College in
Pennsylvani6. Hij schreef: „A_ method of
philological study of the English language"
(1865), „A comparative grammar of the Anglo-
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Saxon language" (1870), An Anglo-Saxon
reader" (1870) e. a. werken.
Marchal (CHARLES FRANVIS), een Fransch
schilder, in 1828 to Parijs geb. on 31 Mrt 1877
overl. Hij vertoefde geruimen tijd in d. Elzas
to Buchsweiler, waar hij o. a. zijn „Morgan
und Abend", „Der Magdemarkt", „Das innere
eines Wirtshauses" en ,iEmn Festtag in Buchsweiler" schilderde. Verder heeft men v. hem
,Das Namensfest der Mutter und der letzte
Kusz". „Luthers Choral" on „Penelope und
Ph ryne".
Marchand (een Fransch woord, afgel. V.
't Lat. mercari, handel drijven) beteekent.
koopman; marchand-tailleur • lakenhandelaar
on kleermaker tevens; marchand de modesmodehandelaar. Marchandeeren is handelen en
fig. ook dralen, talmen; merchandise koopmansgoed, koopwaren.
Marchand (Louis), een beroemd Fransch.
organist, geb. in 1669 to Lyon on overl. in
1732 to Parijs, die zich als componist v. onderscheidene klavier- on orgelwerken naam
gemaakt heeft. Achtereenvolgens a. d. kathedralen v. Nevers, Parijs en Versailles verbonden, was hij ook als onderwijzer in d.
muziek zeer beroemd.
Marchand (LOUIS JOSEPH NARCISSE), geb.
28 Mrt 1791, was sedert 1812 kamordienaar v.
Napoleon I, vergezelde dezen n. s. Helena,
waar hij met nog twee anderen tot volvoerder v. 's keizers uitersten wil benoemd word,.
on overl. to Rome, 20 Juni 1876.
Marchant (JA.coBus), een Vlaamsch geschiedschrljver, geb. in 1537 to Nieuwpoort,
ontving zijn opleiding a. d. hoogeschool to
Leuven, deed daarna als gouverneur v. vier
aanzienlijke jonge lieden met dezen een reis
n. Itali6 en schijnt voorts ambteloos to Brussel
geleefd to hebben, waar hij in 1609 overl.
Zijn geschriften betreffen hoofdzakelijk d. geschiedenis on plaatsbeschrijving T. Vlaanderen
on zijn uitnemende bronnen voor d. historische
statistiek. Zij zijn : „De rebus gestis a Flandriae comitibus", in Latijnsche dichtmaat
(Leuven 1557); „De rebus Flandriae memorabilibus" (Antwerpen 1567, en in „Scriptores
Belgici" Frankfort 1580, 2e dl); „Flandria,
commentariorum libris IV descripta" (Antwerpen 1596).
Marche, een der voormalige provincies
v. midden-Frankrijk, t. N. v. Limousin gelegen,
besloeg bijna 't geheele tegenwoordige depart.
Crouse en een groot deal v. 't depart. HauteVienne, een oppervl. v. circa 90 vk. mijlen.
't Draagt d, naam naar d. ligging a. d. noordelijke grenzen (marches) v. Limousin. 't Land
is niet zeer vruchtbaar, daarentegen r(jk a.
nuttige gesteenten, tin en antimonium. Marche,
vroeger een zelfstandig graafs., werd door
Frans I in 1531 a. d. Fransche kroon getrokken..
d. Hoofdstad was Gueret.
Marche en Famines, eigenlijk Marche
en Famenne, daar 't op d. grens (mark) v.
Luxemburg en Luik en tevens in d. landstreek Famenne lag. Thans is 't slechts een
open stadje in Belgisch Luxemburg, a. d.
Marchette, met ongev. 2000 inw. 't Komt reeds
in d. 7e eeuw voor en werd door Jan, koning
v. Bohemen en graaf v. Luxemburg, in 1327
met vele vrijheden begiftigd, die in 1366 door
Wenceslaus nader bevestigd en nog vermeerderd werden. 12 Febr. 1577 werd er tuss. d.
,landvoogd Don Jan v. Oostenrijk on d. afgevaardigen der Algemeene Staten 't Eettzvig
Edict gesloten, waarbij o. a. werd vastgesteld
d. handhaving der Pacificatie, 't vertrek der
vreemde troepen, d. uitlevering der wederzijd-
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sche gevangenen met uitzondering v. Filips
Willem, zoon v. prins Willem v. Oranje, d.
handhaving der privilegien, doch ook die v.
d. Roomschen godsdienst, 't afstaan v. verbonden met vreemde vorsten, d. erkening v. Don
Juan, enz.
Marchena, een stad in d. Spaansche prov.
Sevilla (Andalusia), is 't knooppunt v. d. spoorwegen v. Sevilla n. Malaga en v. Cadix n.
Cordova, heeft een paleis v. d. hertogen v.
Arcos, een kerk v. Moorschen oorsprong,
zwavelbronnen met baden en 13 770 inw.
Marchese (spr. markeze) is d. Italiaansche
naam voor markies, iemand v. hoogen adel.
Marchesi (muck') of Marchesini, een
Italiaansch sopraanzanger, geb. in 1755 to
Milaan en overl. aldaar d. 15n Dec. 1829, was
reeds als knaap een uitmuntend bespeler v.
d. waldhoorn, doch onderging wegens zijn
schoone stem die lichaamsverminking (castrate), welke hem tot een der eerste sopranen
v. zijn tijd vormde. Hij gaf concerten in d.
voorn. steden v. Europa on behaalde grooten
roam wegens d. zuiverheid v. zijn voordracht,
doch velen houden hem tevens voor d. invoerder v. dien overladen on gekunstelden zang,
waarin latere wansmaak d. verdienste v. d.
zanger gevonden heeft.
Marchesi (SALVATORE CAVALIERE DE CASTRONE), een Italiaansch concertzanger, geb.
in 1822 to Palermo. Na to Palermo en Milaan
in d. rechten gestudeerd to hebben, begaf hij
zich in 1848 n. Amerika; hij debuteerde to
New-York on studeerde later bij vernieuwing
in d. zang onder Garcia to London. In 1852
huwde hij -met Mathilde Graumann (geb. in
1826 to Frankfort a. M.), met wie hij concertreizen deed on met wie hij later a. 't conservatoire to Weenen voor 't onderwijs in d.
zang verbonden werd. Sedert 1881 zijn zij to
zamen te Parijs gevestigd. Genoemde echtgenoote geldt voor een der baste zangonderwijzeressen v. onzen tijd, ter wijl zij tevens een
gevierde concertzangeres is. Men heeft v. haar
24 bundels zangoefeningen, een zangmethode
en 't werkje „Aus meinem Leben" (1888).
Marchesi (POMPEO, CAVALIERE), een Italiaansch beeldhouwer, geb. in 1790 to Milaan,
waar hij later tot hoogl. in zijn kunst werd
aangesteld en in 1858 overl. Tot zijn voorn.
werken behooren 't praalgraf v. hertog Emanuel Philips v. Savoye to Turijn, d. standbeelden v. keizer Frans I, v. koning Karel
Emanuel, v. Volta en v. Malibran, benevens een
zittend beeld v. Gotha, een fraaie Terpsichore,
eon Venus Urania, d. reliefs v. d. Simplonboog
to Milaan en een grootsche marmergroep in
d. kerk v. San Carlo in diezelfde stad.
eon gevierd ItaliMarchetti (Fluppo),
aansch opera-componist, geb. 26 Fehr. 1835
to Bologna, ontving zijn opleiding to Nape's
'a. 't conservatoire San Pietro' a Majella en
woonde vervolgens meestal to Rome, waar
hij in 1881 voorzitter werd v. d. Accademia
di Santa Cecilia on vijf jaar later directeur
v. 't conservatorium of 't Liceo Musicale di
Roma. EM schreef o. a. d. opera's: „Gentile
da Varano" (1855), „La demente" (1857), „Romeo e Giulietta" (1865), „Ruy-Bias" (1869),
„Gustavo Wasa" (1875) en „Don Giovanni
d'Austria" (1880).
Marchienne-au-Pont, eon stad in d.
Belgische prov. Henegouwen, ligt t. W.-Z.-W.
v. Charleroi a. d. Sambre te midden v. rijke
steenkolengroeven en heeft fabricage v. glas,
spijkers, kousen, chemicali6n en landbouwwerktuigen, tegelbranderijen en Uzergieterijen
en telt 13 900 inw.
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Marciana Silva was bij d. Romeinen
d. naam v. 't Zwarte Woud in Duitschland.
Marcion, d. stichter der Marcionieten, een
aanhang onder d. Gnostieken, leefde in d. 2e
eeuw en was d. zoon v. een bisschop v. Sinope
in Pontus, die hem wegens zijn kettersche
gevoelens in d. ban deed. Hij begaf zich
daarop n. Rome, waar hij kennis maakte met
d. Syrischeu gnostiek Cerdon. Zijn stelsel, dat
vooral v. ascetisch-practische richting was,
komt nagenoeg hierop neer: 't Mozaisme is
een letterdienst on 't• 0. V. beteekent voor
Christenen niets; 't heidendom is uit d. booze;
't Christendom is volmaakt, omdat 't een
zuivere liefde tot 't goede eischt on ontwikkelt. In dat Christendom is een drie6rlei beginsel des goddelijken wezens d. leer: God
zelf, die d. hoogste liefde is, d. Demiurgus of
wereldschepper on d. stof, die eenzelvig is
met Satan, 't hoofd v. 't booze beginsel. Daze
regeerde vOOr Christus met d. Demiurgus d.
wereld, doch beiden natuurlijk in een onophoudelijken strijd. d. Demiurgus koos zich 't
Joodsche yolk uit als middel tot bestrijding
v. Satan, a. wien ook d. heidenen onderworpen waren. d. Demiurgus strafte wel zwaar,
maar beloonde karig, on uit dien hoofde ontfermde d. godheid zich over d. menschen en
zond zU haar Zoon Christus, ten einde d. Joden
on Heidenen gelukkig to maken. Die Zoon is
d. Logos, die in Christus slechts eon schijnlichaam aannam, dat dus ook in schijn slechts
stierf a. 't kruis on opgewekt werd v. d. dood.
't Geloof in Christus on een heilig leven uit
zuivere liefde (waartoe hij echter in zijn ascetischen ijver ook vasten en onthouding v. 't
huwelijk rekende) bereidt d. mensch een
eeuwige zaligheid, terwijl d. ongeloovigen en
goddeloozen a. d. wraak v. d. Demiurgus worden overgelaten. 't 0. V. verWierp hij, geltjk
reeds gezegd is; v. 't Nieuwe nam hij alleen
d. brieven v. Paulus aan, met uitzondering v.
die a. Timotheus on Titus, alsmede een naar
zijn stelsel vervormd Evangelie v. Lukas,
waarin Ritschl on Baur 't eigenlijke LukasEvangelie hebben willen zien. In een geschrift, „Antitheses" getiteld, heeft MARCION
zijn opvatting v. d. betrekking tuss. Moza'schen on ChristelUken godsdienst ontwikkeld.
Tertullianus en Origenes hebben tegen hem
geschreven. In d. Oostersche kerk vond zijn
stelsel vele aanhangers, zelfs tot in d. 6e
eeuw. Men zie over MAROION zelf Natalis
Alexander, „De Marcionis aetate etc." (in zijn
„Hist. Ecclesiast." III, 323), en over zijn leerstellingen Beausobre, „Histoire du Manicheisme" (T. II), en Loschnert, „De baptismate
Marcionitarum" (Halle 1695).
Marcipein, Zie Marsepein.
Marck (JOHANNES A), geb. to Sneak 31 Dec.
1655 o. s. (10 Jan. 1656 n. s.), onderscheidde
zich vroeg door aanleg on kennis. Op zijn 140
jaar student to Franeker geworden, ving hij
aldaar zijn godgeleerde studien aan, die hij
to Leiden voltooide. Voor zijn vertrek v. d.
hoogeschool gaf hij „Specirnina de pane
7r/ov1acp et locis conventuum aetate apostolica". Nog slechts 19 jaar oud, werd hij predikant to Midlurn en in datzelfde jaar (1675)
doctor in d. philosophie op een „Dissertatio
ad selectas quasdam positiones philosophicas"
en in d. theologie op een „ad locum Ezech.
XX : 25". Reeds in 't volgend jaar werd hij
hoogl. in d. godgeleerdheid te Franeker, in
1682 to Groningen en in 1689 to Leiden, waar
hij 30 Jan. 1731 overl. Onder zijn werken is 't
bekendste Medulla theologiae Christianae"
(1690, ook in 't Ned. vent.), een uittreksel uit
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an „Compendium theologiae Christianae"
(1686). 00k schreef htt behalve enkele dogmatische werkjes in 't Iv ederl., commentaries op
onderscheidene bijbelboeken in 't Latijn, met
name „in Jesaiae cap. LIII" (1687), „in Hoseam"
(1696), in Joelern, Amosem, Obadja.m et Jonam' (1698), in Micham, Nahumum, Habacucum et Tsephanjam" (1700), „in Canticum Salomonis" (1703), „in Pentateuchi partes quasdam"
(1713), alsmede „Biblicae exercitationes ad V.
et. N. T." (1694), behalve nog eenige andere
verhandelingon, waarvan d. beste verzameld
zijn in „Opuscula theologica" (1748) en eenige
vroegere in „Exercitationes juveniles" (1686).
Marco Polo, Zie Polo.
Marctis, d. Evangelist, is waarschijnlijk
dezelfde als Johannes Marcus, die in d. Handelingen der Apostelen voorkomt als reisgenoot
v. Barnabas en Paulus (Hand. XII: 25) en neef
v. d. eerstgenoemden (Col. 1V:10). Volgens d.
kerkelijke overlevering zou hij 't Evangelie
in Wed.Afrika hebben gepredikt, aldaar d.
marteldood gestorven en zijn lijk n. Veneti6
overgebracht zijn, v. welke stad hij als d.
schutsheilige wordt aangemerkt, zijnde zijn
feestdag d. 25e Apr. 't Naar hem genoemde
evangelie is hoofdzakel(jk een verkorting v. dat
v. Matthaeus, met eenige bijzonderheden uit
dat v. Lukas, hoewel hij toch ook eenige door
hen niet geboekte bijzonderheden heeft (B. v.
Willes, „Dissertatio de iis, quae Marco sunt
singularia", Utrecht 1812). d. TUbinger school
heeft echter in 't evangelie v. MARCUS 't oorspronkelijke bericht aangaande Jezus' leven
meenen te vinden (Baur, „Das Marcus.Evangelium", 1851, Wilke, „Der Ur-Evangelist", 1838).
Marcus, bisschop v. Arethusa, was in d.
40 eeuw een groot verdediger v. d. Arianen.
Julianus d. Afvallige, schoon uit een doodelijk
gevaar door hem gored, vervolgde hem en liet
zelfs toe, dat 't Romeinsche yolk hem op d.
wreedste wijze ombracht.
Marcus, een Gnostiek uit d. 4e eeuw, verkondigde zijn zonderlinge gevoelens in Frankrijk en Spanje. Zij kwamen eigenlijk neer op
een algeheele gemeenschap v. vrouwen, welke
hij dan ook, naar men zegt, in practijk bracht.
Marcus, bisschop v. Ephese, leefde in d.
I5e eeuw. Op 't concilie te Florence was hij
een v. d. hevigste bestrijders der Westersche
kerk, terwijl hij over d. twist tuss. deze en
d. Oostersche over d. uitgang v. d. H. Geest
uit d. Vader alleen of ook uit d. Zoon een
werk geschreven heeft onder d. titel „Capita
syllogistica" (zie Leo Allatius, „de Cons. eccl.
Or. et Occ. III").
Marcus (JACOB ERNST), een Hollandsch
graveur en teekenaar, werd 19 Mrt 1774 op
't eiland s. Eustatius geb. en kwam op jeugdigen leeftijd n. Amsterdam, waar hij reeds
spoedig zijn vader verloor. Zijn voogd, d.heer
B. Ortt, liet hem eerst door d. teekenmeestcr
S. GoblO en later bij d. bekwamen graveur
R. Vinkeles in d. kunst en meer bepaald in
d. graveerkunst onderwijzen. In 1798 behaalde
hij d. hoogsten prijs a. d. stadsteekenacademie.
Zijn academische teekeningen en ook zijn
landschappen vonden bij d. kunstminnaars
v. dien tijd grooten bijval en werden zeer
gezocht. Zijn hoofdvak bleef echter d. gravure;
in een menigte boekwerken vindt men prenten v. zijn hand, terwijl daarenboven schilderijen v. Jan Steen en teekeningen v. Cats
en Langendijk door hem werden gegraveerd.
Ztjn voorn. werk is echter „Studiebeelden en
ftagmenten", waarvan d. uitgave door hem.
in 1807 werd begonnen en gedurende verscheiden jaren werd voortgezet. Daze verza-
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meling bestaat uit ruim 100 folio-prenten,
voor 't grootste deel naar eigen teekeningen
genst en landschappen, beeldjes, studies en
een menigte portretten v. kunstenaars, letterkundigen en geleerden voorstellende. Tot zijn
beste werken behooren zijn twee portretten
naar Jan Steen en 't portret v. Menno, baron
v. Coehoorn, naar Netscher. MARCUS was lid
v. 't Instituut en bestuurder v. en onderwijzer
a. d. koninkl. academie v. Beeldende kunsten.
Hij overl. in 't najaar v. 1826.
Marcus Aurelius. Onder dezen naam is
't meest bekend d. voortrelfelijko keizer, die
v. 161-180 over 't Romeinsche rijk regeerde.
Hij heette eigenlijk Marcus Annius Verus
Aurelius Antoninus, btjgenaamd d. wijsgeer, en
was in 't jaar 121 geb. Onder d. leiding v.
Sextus v. Chaeronea, d. redenaar Herodes en
d. rechtsgeleerde Lucius Volucius Mecianus
ontving hij een geletterde opvoeding en werd
hij door keizer Antoninus Pius tot zoon en
opvolger aangenomen. Vrtjwillig deelde hij d.
troon met Lucius Verus, dien hij tot broeder
aangenomen en tot made-Caesar benoemd had.
Terwijl zijn veldheeren d. roam der Romeinsche wapenen in en buiten Itali6 ophielden,
beijverde hij zich om d. zeden des yolks en
d. rechtspleging to verbeteren, alsmede om d.
algemeene, door een ingevallen pest veroorzaakte ellende to lenigen. Toen Italie door d.
Quaden en Wandalen werd bedreigd, verdedigde hij d. grenzen onder gedurigen strijd met
good gevolg, doch, toen hij d. Marcomannen
vervolgde, overl. hij to Vindobona of Weenen.
Met hem eindigt d. rij der goede vorsten op d.
Romeinsche troon. Hij heeft in 't Grieksch een
work geschreven in d. geest der Sto'ische wijsbegeerte onder d. titel „gesprekken met zichzelf", dat is uitgegeven door Xylander (Zurich
1558), later door Casaubonus (London 1643),
Gataker (Cambridge 1652), Monis (Leipzig 1775),
Schultz (Sleeswijk 1802) e. a.
Mardin, een stad in Aziatisch Turkije,
in 't Z. v. Koerdistan, d. hoofdstad v. een
liwa in 't vilajet Diarbekr, ligt t. Z.-0. v. d.
stad v. dien naam a. d. belling v. een kalkrots,
wier top, 100 M. hoog, een vesting draagt,
en is om d. nabij gelegen pas v. Diarbekr
n. Mesopotami6 v. strategisch gewicht. Van
d. 7735 inw. (volgens andere opgaven 20 000)
behoort bijna d. helft tot verschill. christelijke
secten. d. Vroeger belangrijke zijde-, wol- en
leerindustrie v. d. stad is achteruitgegaan.
Mare is d. Latijnsche benaming voor zee;
zoo beteekent Mare Aegaeum d. AegeIsche
zee of Grieksche archipel, Mare Britannicum
d. Britsche zee of 't Kanaal, Mare Cantabricum d. Cantabrische zee of Golf v. Biscaye,
Mare Cronicum d. Noordelijke IJszee, Mare
Erythraeum d. Arabische zee, Mare Germanicum of Balticum d. Noordzee, Mare Hibernicum
d. Iersche zee, Mare Inferum of Tuscum d.'
Tyrrheensche zee, Mare Superum of Adriaticum d. Adriatische zee of Golf v. Venetio,
Mare Ligusticum d. Ligurische zee of Golf v.
Genua, llfare Mediterraneum of Internum d.
Middellandsche zee, Mare Pacifico d. Stifle
Oceaan (Fr. Mer Pacifique), Mare Suevicum of
Balticum d. Oostzee.
Mare (PIETER DE), eon Nederl. graveur,
werd in 1757 to Leiden geb. on door A. Delfos
in d. kunst onderwezen. Er is niet veal v.
zijn levensomstandigheden bekend, maar zijn
werken doen hem als een verdienstelijk
kunstenaar kennen. Tot zijn meest beroemde
werken behooren een voorstelling met ,.Twee
vrouwenfiguren" naar een teekening v. Frans
v. Mieris; „'t Laatste oordeel", naar d. be-
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roemde schilderij v. Lucas v. Leyden op 't
Leidsche gemeentemuseum (zeer zeldzaam);
eenige prentjes naar teekeningen v. Christina
Chalon (uitgegeven met toepasselijke versjes
v. Lefrancq v. Berkhey), enz. Hij overl. to
Leiden in 1796.
lkiarechal is 't Fransche woord voor Maarschalk (zie aldaar).
Marechaussee is d. naarn, die bij ons a.
d. Gens d'Armes (zie dat art.) gegeven wordt,
welke belast zijn met 't handhaven der openbare rust, 't doen eerbiedigen der wetten en
't bewaken v. d. veiligheid v. d. openbare wegen
en grenzen. 't Eerst word een dergelijk korps
onder d. naam corps de gens d'armes bij ons
1 Oct. 1805 opgericht; 1 Dirt 1807 kreeg 't d.
naam Koninklijke Gendarmerie; bij d. inlijving
v. ons land bij Frankrijk hield 't op to bestaan,
doch na d. herstelling v. Neerlands onafhankelijkheid ward bij besluit, v. 26 Oct.1814 't korps
Koninklijke Marechaussee opgericht, dat tegenwoordig uit drie compagnieen bestaat. d. Detachementen cavalerie, welke in sommige
deelen v. 't rijk d. dienst v. marechaussee
moeten waarnemen, dragon d. naam hulpmarechaussee.

Maremmen noemt men d. ongezonde en
moerassige landstreken v. West-Italia, die
zich langs d. kust der Tyrrheensche Zee, v.
Orbitello tot Piombi a. d. uitvloeiing v. d.
Cecina, ter lengte v. ongeveer 20 on ter
breedte v. P/2 tot 4 mijlen landwaarts uitstrekken. d. Voor d. gezondheid v. d. mensch
hoogst nadeelige invloed v. deze streak schijnt
voor een groot deal to moeten worden toegeschreven a. d. talrijke zwavelhoudende bronnen, alsmede a. d. dampen, die vooral in d.
zomer uit d. met zwavel en aluin bezwangerden grond opstijgen. Oudtijds moat dit land
zeer bevolkt geweest zijn; nog vindt men er
talrijke sporen v. Etrurische steden, die er
eons bloeiden. Zelfs nog in d. The eeuw waren
doze oorden vruchtbaar, gezond en bewoond.
Gedurende d. zomer trekken d. bewoners er
meestal vandaan; een klein aantal daglooners
uit d. nabuurschap oogsten d. bier spaarzaam
groeiende granen, wat niet zelden gepaard
gaat met 't verlies v. hun gezondheid. In d.
winter bieden d. maremmen voor d. kudden,
die des zomers op d. Apenntjnen gedreven
worden, zeer goede weiden aan. Eerst in
enzen tijd is men door behoorlijken waterafvoer, door aanplanting v. d. Australischen
gomboom enz. erin geslaagd deze streken
wederom bewoonbaar to maken.
Marenco (CARLO, graaf), ,een Italiaansch
dramatisch dichter, gab. 1 Mei 1800 to Cassolo
(prow. Pavia), was eerst rechter, daarna
generaal-intendant v. Savono, waar hij 20 Sept.
1843 overl. Van .zijn drama's noemen we:
„Corso Donati", „Ezzelino terzo", „Ugolino",
„La famiglia Foscari", „Manfredi", „Borengario", „La guerra de baroni" en „Corradino". d. Eerste verzameling ztjner drama's
verscheen v. 1835—'40 to Turijn in 4 dln, een
tweede to Florence in 1856. — Leopold, graaf
Marenco, een zoon v. d. voorgaande, was made
een Italiaansch dichter, gab. 8 Nov. 1831 to
Ceva (Piemont); hij was v. 1860—'64 professor a.
't lyceum to Bologna en v. 1864—'71 to Milaan
en leeft sedert to Turijn. Hij schreef d. treurspelen „Isabella Orsini" (1850), „Piccarda
Donati", „Saffo", „Speronella", „Matelda" en
„Rosalinda" (1884), novellen en blijspelen, v.
welke wij noemen „Arimanna" (1874), „Corrado"
(1875), „Un malo esempio in famiglia", „Lo
spiritismo", „Perch° al cavallogli si guarda
in bocca", „Gelosie", „Supplizio di Tantalo",
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„Gliamori del nonno" (1877), pGiorgio Gandi",
„Celeste" „Il falconiere di Pietra Ordena" en
„Bice" (1884). Eon gezamenljjke uitgave ztjner
drama's verscheen in 20 dln (1884 en volg.
jaren).
Marengo, een dorp t. Z.-0. v. d. Italiaansche vesting Alessandria (in Piemont) a. d.
Bormida gelegen, met 2127 inw., is beroenid
• door d. slag v. 14 Juni 1800, waarin d. Oostenrijkers onder Melas door d. Franschen onder
Bonaparte verslagen werden. d. Eerste wilde
v. Alessandria uit door 't lager v. Bonaparte
heenbreken om n. Piacenza to komen. 14 Juni
tastte daarom Melas d. Franschen bij Marengo
aan. d. Oostenrijkers waren in d. beginne gelukkig en wilden reeds tot d. vervolging v.
d. vijand overgaan, toen Bonaparte door Desaix
met versche troepen versterkt hen met deze
nieuw geordende scharen plotseling tot een
verwarde vlucht noodzaakte en d. bevelhebber
met zijn ganschen staf gevangen nam.
Marentakken ( Viscum
album L.), een
kale, altijd groene struik, die woekerend op d.
stammen en takken v. verschill. boomen en
heesters, maar 't menigvuldigst op appel- en
pereboomen, voorkomt; hij wordt in d. meeste
landen v. Europa, maar niet in ons vaderland,
in 't wild gevonden. Zijn wortel dringt door
d. schors on d. bast der boomen tot in 't hout
door; d. gaffelvormig- of kransvormig verdeelde stengel heeft vele rolronde, a. hun
geledingen knoopig verdikte, gevorkte takken;
beide zijn zoowel als d. tegenovergestelde,
ongesteelde, lancetvormige, stompe, naar d.
voet zeer versmalde, gaafrandige, dikke, lederachtige, bijna ongenerfde, eenigszins sikkelvormig-gekromde, 4 tot 6 cM. lange bladeren
geelgroen v. kleur. d. Kleine, eenslachtigo
bloemen zijn twee- of eenhuizig, geelachtig
groen en ongesteeld; in 't vroege voorjaar
komen zij, doorgaans drie tot vijf in getal, tuss.
d. bladeren a. 't uiteinde der takken voor d. dag:
d. mannelijke bloemen hebben een 4-deelig,
bijna klokvormig bloemdek on 4 veelal met
d. dikke, eironde slippers v. 't bloemdek vergroeide meeldraden ; bij d. vrouwelijke bloemen
merkt men een kelk on een uit 4 bloembladen
bestaande bloemkroon op; 't vruchtbeginsel
is eivormig, een stijltje ontbreekt, d. stempel
is stomp. d. Vrucht is een eenzadige, ronde,
geelachtige bes, ter grootte v. eon erwt.
Daze plant behoort tot d. natuurl. fam. der
Loranthaceae en in 't stelsel v. Linnaeus tot
d. 4e orde der 22e klasse (Dioecia Tetrandria).
Uit d. bessen v. Viscum album bereidt men
een vogellijm. d. Marentakken waren vroeger
beroemd als een middel tegen epilepsie en
maken een bestanddeel uit v. 't Pulvis antielepticus der Pruisische Pharmacopaea; 't hout
is als Lignum Visci albi s. s. Crucis bekend.
Maresius (SAMUEL), eigenl. Des Marets,
gab. 9 Aug. 1599 to Oisemont in Picardie, studeerde to Saumur en to Geneve, waarna hij
to Laon 't predikambt aanvaardde. Wegens
geschillen met d. R.-Katholieken vandaar verwijderd, ward hij hoogl. der godgeleerdheld
to Sedan, waar hij made veel onaangenaamheden met de Roomschen had, ten gevolge
waarvan hij in 1631 als Waalsch predikant
n. Maastricht en vandaar n. 's-Hertogenbosch
ging, vanwaar hij n. Groningen als hoogl.
vertrok. Na aldaar nog op zijn 74e jaar n.
Leiden beroepen to zijn, overl. hij 18 Mei 1673.
Hij was een zeer geleerd, maar twistziek godgeleerde, die een menigte geschriften, voornameltjk v. polemischen inhoud, in 't licht
gezonden heeft, vermeld bij Glasius, „Godg.
Nederl.", dl II.
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Mares/us (DANIEL), zoon v. d. voorg., to
Maastricht in 1635 gob., was Waalsch predikant, eerst to Groningen, daarna to Middelburg, 't laatst to 's-Gravenhage. Hij overl. op
't lustslot to Hondsholredtjk, waar zijn beschermer Willem III hem een verblijf had aangeboden, nadat hij door ongesteldheid ongeschikt
voor zijn ambtsbetrekking was geworden.
Met zijn vader on zijn ouderen brooder Henri,
gob. to Sedan, eerst rechtsgeleerde to Parijs,
later Waalsch predikant to Groningen, 's-Hertogenbosch en Delft, bearbeidde hij d. bekende
Fransche bijbelvertaling der Desmarets, die
met groote moeite en kosten door d. Elzeviers
is uitgegeven.
Marey (ETIENNE JULES), gob. 5 Mrt. 1830 to
Beaune in Frankrijk, studeerde to Parijs in
d. geneeskunde en word in 1867 hoogl. in d.
natuurlijke historie a. 't College de France.
Hij schreef o. a. „Recherches sur le pouls au
moyen dun nouvel appareilenregistrateur,
udes physiolole sphygmographe" (1860), „Et
giques sur les caracteres graphiques des battemonth du coeur" (1865), „Physiologic medicale
de la circulation du sang" (1868), „Du mouvement dans les fonctions de la vie" (1868), „La
machine animale" (1874) en „Physiologic ,
exprimntal;vudbortie
M. Marey" (1875—'76).
Marfori (cARLos), eon gunsteling v. koningin Isabella. II v. Spanje, gob. in 1818, was
d. zoon v. een Italiaanschen kok op 't eiland
San Fernando (prov. Cadix) ; hij was eerst d.
gunsteling v. generaal Narvaez, wiens nicht
hij huwde, werd daarna d. geliefde gunsteling
v. d. koningin, die hem in Juni 1861 tot stadhouder v. Madrid benoemde, en volgde haar
in 1868 ook in haar verbanning. In 1875 keerde
hij echter n. Spanje terug; hij werd hier gevangen genomen en door d. regeering in 1876
verbannen, waarop hij 2 Juni 1892 overl.
Margareta, veelal, hoewel minder juist,
Margaretha geschreven, is d. naam v. een
aantal vrouwen on beteekent parel. d. Volgende zijn in d. geschiedenis 't meest bekend.
Margareta, koningin v. Denemarken,
Noorwegen on Zweden, d. „Semiramis v. 't
Noorden" bijgenaamd on gob. in 1353, was d.
dochter v. koning Waldemar IV v. Denemarken on hertogin Hedwig v. Sleeswijk.
Sedert 1363 gehuwd met Hako VI v. Noorwegen (overl. 1380), regeerde zij na d. dood
haars vaders in 1375 in Denemarken voor haar
zoon Olaf en kwam zij na diens vroegen dood
(1387) in Denemarken en in Noorwegen (1388)
op d. troon. Door d. Zweden tegen hun eigen
koning Albrecht (v. Mecklenburg) to hulp
geroepen, behaalde zij in 1389 bij FalkOping
d. overwinning on werd zij te Stockholm tot
koningin v. Zweden uitgeroepen. 17 Juni 1397
liet zij d. kleinzoon harer zuster Ingeborg,
Erik v. Poinmeren, to Kalmar kronen en
daar d. eeuwigen bond tuns. d. drie Scandinavische volken onder den hoofd bezweren.
Dit is d. beroemde Unie v. Kalmar. Zij overl.
28 Oct. 1412 op haar oorlogsschip in d. haven
v. Flensburg. Haar leven beschreef Erslev
(Kopenhagen, 1882).
Margareta v. Anjou, dochter v. Ren6
v. Anjou, in naam koning v. Sicili6, geb. in
1425, huwde met Hendrik VI, koning v. Engeland. Zij lichtte krijgsbenden om haren gemaal, welken men gevangen hield, te verlossen, doch werd geslagen, vluchtte met haar
zoon en ontmoette een roover, welke haar in
d. gelegenheid stelde n. Sluis over te steken.
d. Hertog v. Bourgondie hielp haar, doch haar
echtgenoot werd inmiddels mishandeld en in

d. Tower te London opgesloten. ZU ging
opnieuw n. Engeland over, verzamelde eenig
krUgsvolk en plaatste zich a. hun hoofd. ZiJ
verloor d. slag, werd gevangen genomen on
ook in d. Tower gebracht; zij kwam er na
vier jaar tegen betaling v. een losgeld weer
uit, werd n. Frankrijk gezonden en overl.
aldaar in 1482, nadat zij haar gemaal had zien
vermoorden.
dochter v.
Margareta v. Oostenrij.k,
keizer Maximiliaan I, werd 10 Jan. 1480 gob.
Na d. dood harer moeder, Maria, dochter v.
Karel d. Stoute, kwam zij a. 't hof v. Frankrijk, als zijnde (hoewel nog slechts 12 jaar
oud) verloofd met d. dauphin, later koning
Karel VIII. Doch, daar doze zich in weerwil
v. die verloving in d. echt begaf met Anna
v. Bretagne, keerde MARGARETA n. haar vader
terug on werd zij in 1496 verloofd met d. Infant
v. Spanje, d. prins v. Asturie. Terwijl zij ter
voltrekking v. dat huwelijk n. Spanje reisde,
wend 't schip door een geweldigen. storm beloopen, gedurende welken MARGARETA, d. vroolijkheid v. haar geest zelfs in 't doodsgevaar
niet verliezende, 't bekende grafschrift voor
zich zelf vervaardigde:
Ci gist Margot, la gentil' demoiselle,
Qu' oust deux maris et si 1) mourust pucelle.
Doch zij ontkwam 't gevaar en werd d.
gemalin v. d. genoemden infant, die echter
nog in 'tzelfde jaar stierf, waarna d. jonge
weduwe in 1501 d. gemalin werd v. Phili.
bert II, hertog v. Savoye, die haar mode
weldra ontviel. Na d. dood v. Philips d. Schoone
werd zij door haar vader benoemd tot landvoogdes der Nederlanden, in welke betrekking zij zich d. algemeene liefde verwierf. Zij
overl. 1 Dec. 1530 to Mechelen, waar in 1850
een gedenkteeken voor haar werd opgericht.
Zij heeft eenige geschriften in proza on in pazie
nagelaten, welke Lemaire tot een „Couronne
Margaritique" heeft verzameld (Lyon 1549).
Daarin komt ook een autobiographie v. d.
prinses voor. Haar staatkundige brieven verzamelde Van den Bergh (2 dln, Leiden, 1847),
terwijl haar leven beschreven werd door Altmeyer (Brussel 1841) en Quinsonas (Lyon 1860).

Margareta, v. Parma was een natuurlijke dochter v. keizer Karel V en werd in
1522 gob. Na d. dood v. haar eersten gemaal;
Alessandro de Medici, trad zij in 't huwelijk
met Octavio Farnese, hertog v. Parma en
Piacenza. In 1558 aangesteld tot landvoogdes
der Nederlanden, zou zij, in vereeniging met
d. kardinaal Granvelle, er misschien in geslaagd zijn, door beleid en oinzichtigheid d.

opstand to bedwingen, indien niet Philips II
tegen haar raad d. wreeden Alva met vreemde
krijgsbenden had gezonden om d. onrust met
geweld te dempen. En, toen genoemde hertog
in 1567 overkwam met instruction, waardoor
haar gezag een bloote schijnvertooning werd,
legde zij haar waardigheid neer en vertrok zij
met haar gemaal n. waar zij in 1586
te Ortona overl., kort nadat haar zoon Alexander v. Parma tot landvoogd in d. Nederlanden
was aangesteld. Belangrijk is voor d. geschiedenis d. briefwisseling V. MARGARETA V. PARMA
met Philips II, 't laatst uitgegeven door Gachard (Brussel, 1867—'81).

Margareta v. Valois

of v. Navarre

was een dochter v. Karel v. Orleans, hertog
v. AngoulOme, en word 11 Apr. 1492 to Angou1)

= neanmoins, niettemin.
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dome geb. Op haar 17e jaar werd zij d. gemalin v. Karel, hertog v. Alen on, die in 1525
in d. slag bij Pavia sneuvelde. Twee jaar
later hertrouwde zij met Henri d'Albret,
• koning v. Navarre, wien zij een zoon schonk,
die vroeg overl., en een dochter, die d. mooder werd v. Hendrik IV. Ale vorstin was ztj
vol zorg voer haar onderdanen; zij moedigde
landbouw, nijverheid, kunsten on wetenschappen aan en had een zoo onderzoeklievenden
geest, dat zij zelfs d. leerstellingen der protestanten onderzocht en haar beschouwingen
daaromtrent neerschreef in een boekje, getitold „Miroir de Fame pecheresse", dat door
J. Sorbonne veroordeeld word. Zij overl. 21
Dec. 1549 op 't slot Odos in Bigorre. Haar
schoonheid on vernuft deden haar d. bijnaam
d. tiende Muze en d. vierde Gratie verwerven.
Met bevalligheid voerde ztj d. pen in proza
en poezie. Een verzameling vertellingen in
d. geest v. Boccaccio's „Decamerone" is door
haar uitgegeven onder d. titel „Les amants
fortunes" (Parijs 1558), later herdrukt onder
d. titel „Heptameron des nouvelles" (1559). d.
Vrije, naar d. tegenwoordige beschaving min-der voegzame uitdrukking, die in deze verhalen
heerscht, is alleen toe to schrijven a. d. wi,jze
v. spreken v. dien tijd on bewijst even weinig
tegen d. zedelijkheid dozer voortreffeltjke
vorstin als die v. Cats en Huygens tegen d.
hunne. Ook warden gedichten v. haar uitgegeven onder d. titel „Marguerites de la Marguerite des princesses, tres illustre refine de
Navarre" (1574), terwijl eenige andere verhalen, door haar geschreven, in Jacob, „Vieux-contours Francais" (1840) zijn opgenomen ; haar
brieven zijn door Genin uitgegeven (1841).
Haar leven beschreef o. a. Lotheisen (1885).
Margareta,(mARGoT)v..F'ra,nkrij.k
of v.
Valois, geb. 14 Mei 1553 te Saint-Germain-enLaye, was d. jongste dochter v. Hendrik II
en Catharina do Medicis. Zij was een begaafde,
maar zedelooze vrouw en huwde 18 Aug.1572
met Hendrik v. Navarre, d. lateren koning
Hendrik IV v. Frankrijk, welke bruiloft d.
voorlooper v. d. Bartholomeusnacht was. Doze
kinderlooze on liefdelooze echt werd in 1599
ontbonden. Sedert 1606 leefde Margaretha
in Parijs, omgeven door schrUvers en geleer-den; zij was d. laatste telg uit 't huis Valois
-en overl. 27 Mrt 1615. Hare „Memoires" kwamen in 1648 in 't licht; haar leven beschreven
Mongez (1777) on Saint-Poncy (2 dln, 1887).
Haar brieven verzamelde Guessard (1842).
Margareta (MARIA THERESIA), koningin
v. Italia , geb. 20 Nov. 1851 als dochter v.
hertog Ferdinand v. Genua
prinses Elizabeth v. Saksen, huwde in 1868 met d. toenmaligen kroonprins, sedert 1878 koning Humbert v. Italie. 11 Nov. 1869 word uit dat huwelijk
geb. d. tegenwoordige troonopvolger in Italie,
Victor Emanuel, pries v. Napels. Koningin
Margareta wordt geroemd als een der edelste
en schoonste vorstinnen v. onzen tijd.
Margareta, gravin v. Holland, was d.
dochter v. Willem III, graaf v. Holland on
Zeeland, en v. Jeanne de Valois. In 1324 huwde
zij met keizer Lodewijk v. Beieren en zij werd
17 Jan. 1328 te Rome gekroond. Toen met 't
kinderloos overlijden v. haar broader Willem
IV 't Henegouwsche huis in manneltjke lijn
was uitgestorven, volgde Margareta in Honegouwen, dat een spilleleen was, op, terwijl
Holland en Zeeland, zwaardleenen zijnde, a.
d. Duitschen keizer terugvielen. Doze beleende
er nu ztjn gemalin mee, die al dadeldjk bij
laaar overkomst vele voorrechten a. haar
onderdanen schonk, wat 't misnoegen der
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edelen gaande maakte. Daarom keerde Margareta naar Duitschland terug on stelde zij haar
tweeden zoon, Willem (d. oudste, Lodewijk,
was markgraaf v. Brandenburg) tot „verbeider" aan. Later, toen haar gemaal overl.,
stond Al a. haar zoon ook d. titel graaf of
(1349) onder voorwaarde, dat hij haar een
aanzienitjk jaargeld (1 7500) zou uitbetalen en
steeds d. raad zou volgon v. d. haar genegen
edelen, onder wie ook Jan v. Beaumont, Heer
v. Schoonhoven. Nu spoorden d. andere edelen,
d. Arkels en d. Egmonds, die geheel v. 't bestuur waren uitgesloten, Willem aan, deze
bepalingen niet na te komen, daar Holland
eon zwaardleen en hij dus v. rechtswege
graaf was, zonder daarvoor sets a. zijn moeder verschuldigd to zijn. 't Gevolg was, dat
Willem haar genoemd jaargeld onthield en
d. hem opgedrongen raadslieden ontsloeg,
waarop Margareta d. graafschappen terugeischte. Sommigen kozen d. partij v. d. zoon,
anderen die v. d. moeder on zoo ontbrandden
d. zoogen. _Hoeksche en Kabeljauwsche Twisten,
die anderhalve eeuw geduurd hebben, nl. v.
1350-1492. Bi.j Vere werd d. vloot v. Willem
door die v. Margareta versiagen, maar, toen
Willem Margareta's aanhangers een geduchte
nederlaag had toegebracht, vluchtte zij naar
Engeland; zij deed hierop afstand v. haar aanspraken en sloot met haar zoon een verdrag,
waarbij doze al zijn graafschappen behield on
zij een jaargeld bekwam, waarvan ztj tot haar
dood, 23 Apr. 1356, in Henegouwen leefde.
Margariet,
ook paarlglimmer of kalkglimmer genoemd, is een monoklien kristalliseerend, sneeuw wit, grauw- of roodachtig wit
of grauw, glanzend, doorschijnend mineraal,
dat ongeveer d. hardheid v. vloeispaath heeft,
't soortol. gew. 2,99 a 3,10 bezit en als een
waterhoudend silicaat v. aluminium, ijzer,
kalk, magnesium, natrium en kalium op to
vatten is. 't Komt voor in 't Zillerthal in
Tirol, op 't eiland Naxos, in Klein-Azi8, liij
Chester in Massachusetts, in Pennsylvania
en in Noord-Carolina.
Margarinezuur (C i6 I-133 002 H) is een in
schubben kristalliseerend on bij 60. C. smeltend
zuur. — Margarineboter wordt bereid v. margarine (niet to verwarren met margarinezuur),
die uit rundervet bereid wordt, olijfolie, melk,
natuurboter en kleurstof. Zie ook 't art. boter.
Margarita, 't grootste eiland v. d. ZuidAmerikaansche republiek Venezuela, ligt op
korten afstand v. d. kust en vormt met eenige
kleine naburige eilanden t. N. en t. 0. d.
bondstaat Nueva-Esparta. d. Inv., 31 000 in
getal, vinden hun bestaan in vischvangst,
scheepvaaart on landbouw. Vroeger, vooral
in d. 16e en 17e eeuw, was 't eiland, dat in 1498
door Columbus ontdekt werd, beroemd om
zijn paarlen (margarita). 't Binnenste is bergachtig on verheft zich in d. Macanao tot
1364 M. 't Klimaat is hoot en droog. d. Hoofdstad is Asuncion op 't 0. v. 't eiland ; Pampatar, a. d. zuidoostkust gelegen, is d. belangrijkste haven.
Margary (AUGUSTUS RAYMOND), een Engelsch reiziger, geb. 26 Mei 1846 to Belgaum
(Bombay), werd in 1872 vice-consul in Kaloeng
a. d. noordkust v. Formosa. Toen hij in 1874 d.
opdracht kreeg d. expeditie v. Browne tot
't zoeken v. een handelsweg tuns. Birma on
China als tolk to vergezellen, begaf hij zich over
land dwars door China heen naar zijn post;
hij was d. eerste Europeaan, die zulks deed, en
bereikte 16 Jan. 1875 gelukkig Bhamo, d.
grensstad v. Birma, waar hij d. expeditie aantrof; hij werd echter reeds 21 Febr. 1875 in
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Manwein, d. Chineesche grensplaats, door Chineezen vermoord. Hij liet ”Notes of a journey from Hankow to Ta-li-foe"- (1875) na. Zie
Alcock, „Journey of Margary" (1876).
Margelan, een stad in Aziatisch Rusland,
in d. prov. Terghana v. 't centraal-Aziatische
generaal-gouvernement Turkistan, ligt ten
0.-Z.-0. v. Kbokand, is een der oudste steden
v. Turkistan en door een muur met 12 torens
ingesloten en heeft onder zijn gebouwen een
tempel, waarin een vaandel - v. roode zijde
be:waard wordt, dat volgens d. overlevering a.
d. hier begraven Alexander d. Groote behoord
heeft. De 26 000 inw. zijn voor 't grootste deel
Sarten, daarenboven Tadsjiks en Joden. 16 KM.
t. Z. v. Margelan hebben d. Russen NieuwMargelan aangelegd en tot hoofdstad v. d. prov.
bestemd; daartusschen is d. vesting Jarmazar
gebouwd, die 't geheele gebied beheerscht.
Marggraff (HERMANN), een Duitsch schrijver en dichter, geb. 14 Sept. 1809 to Zilllichau,
redigeerde sedert 1836 verscheidene bladen in
Benin, Miinchen, Augsburg enz. en ten laatste
sedert 1853 d. „Blatter filr litterarische Unterhaltung" in Leipzig, waar hij 11 Febr. 1864
oved. Hij schreef „Gedichte" (1857), humoristische romans, treurspelen, „Das Taubchen
von -Amsterdam" (1839), op letterkundig-historisch gebied „Deutschlands jungste Kultuxund Litteraturepoche" (1839) enz. — Zijn brooder, RUDOLPH MARGGRAFF, g.eb. 28 Febr. 1805
to ZUllichau, was v. 1842—'55 professor a. d.
Miinchener Kunstschool en overl. 28 Mei 1880
to Freiburg i. B. Hij heeft zich vooral als
kunstschrijver (biographie v. Dilrer), archaeoloog on aestheticus naam gemaakt.
1Via,rgine (In), een Lat. uitdrukking (v. 't
Lat. margo, -finis, rand). op d. rand v. eenig
geschrift of bock beteekenende. Marginaal en
marginate aanteekeningen zijn randaanmerkingen, randglossen.
Margraten, een gem. in d. Nederl. prov.
Limburg, bij Gulpen, met ruim 1000 inw.
Marheinecke (PHILIP KONRAD), een Duitsch
godgeleerde, 1 Mei 1780 to Hildesheim geb.,
bekleedde, na to Gottingen gestudeerd to hebben, d. waardigheid van academie-prediker to
Erlangen, waar hij ook tot hoogl. in d. godgeleerdheid word aangesteld. Later vertrok
hij in gelijke betrekking n. Heidelberg en
vandaar n. Berlijn, waar hij 31 Mei 1846 overl.
Men heeft v. hem: „Grundsatzen der Christlichen Dogmatik" (1819), „Geschichte der Deutschen Reformation" (1816—'34, 4 dln), „Christliche Symbolik" (1810), „Institutiones symbolicae" (1835) en „Entwurf der practischen
Theologie" (1837). Ook zijn er een aantal leerredenen door hem uitgegeven, welke zich
kenmerken door grootezaakrijkheid.
Maria, d. moeder v. Jezus Christus, was
d. dochter v. Joachim en Anna, uit d. stam
Juda en 't koninklijk geslacht v. David. d.
Bijbelsche berichten verhalen v. haar, dat zij
verloofd was a. Jozef uit 't huis v. David en
dat zij to Nazareth woonde, waar d.
Gabriel, door God gevonden, haar d. boodschap
bracht, dat zij d. moeder v. d. zoon Gods
zou worden. Zij bracht een bezoek a. haar
nicht Elizabeth, die d. moeder v. Johannes
d. Dooper zou worden, on sprak bij doze ontmoeting d. lofzang, bekend onder d. naam v.
,lofzang v. Maria" (zie Magnifical). Jozef, bemerkend dat zij zwanger was, wilde haar heimelijk verlaten, doch een angel des Heeren
verscheen hem in d. slaap en onderrichtte
hem, dat wat in haar geboren was, v. d. heiligen geest was, waarna Jozef haar als echtgenoote aannam. Bij d. door Keizer Augustus

MAR.

voorgeschreven volkstelling begaven Jozef
en MARIA zich n. Bethlehem, waar d.Heitand
geboren ward in een stal, omdat er voor hew
geen plaats was in d. herberg. Zij ontvingen
daar d. bezoeken v. d. herders on d. wijzen.
uit 't Oosten. Op d. door d. wet bepaalden tijd,
begaf MARIA zich naar d. tempel om haar
kind a. to bieden en 't voorgeschreven offer
to brengen. Zij volgde vervolgens Jozef
Egypte, waarheen zij met 't kind moesten
vluchten, om 't to onttrekken a. d. vervolgingv. Herodes en keerden na d. dood v. Herodes.
n. Nazareth terug. Jaarlijks bij 't paasChfeest
trokken zij n. Jeruzalern. Daarheen hadden.
zij Jezus meegenomen toen hij d. leeftijd v..
12 jaren bereikt had, bij welke gelegenheid
hij buiten hun weten to Jeruzalem was.
achtergebleven en d. derden dag ward terug
gevonden to midden der leeraars, die hij verbaasde door zijn wijsheid. Jezus ging met.
hen made terug n. Nazareth on was hun.
onderdanig. Verder geven d. evangelic verhalen niets omtrent 't leven v. MARIA, voor Jezus,
op d. bruiloft to Cana op aanzoek zijner
moeder zijn eerste wonder deed, door 't water
in •wijn to veranderen. Ten slotte lezen
dat zij tegenwoordig was bij d. kruisdood v. .
Jezus, dat Jezus haar a. zijn beminden leerlingaanbeval en dat daze haar v. toen of tot zich
nam. In d. Katholieke Kerk en ook in d.
Oostersche, neemt d. veneering v. MARIA eon
voorname plaats in bij d. godsdienstoefeningen
on worden bijna alle omstandigheden v. haar
leven door feestdagen gevierd. Ook heeft
beeldende kunst, vooral d. schildorkunst in die
veneering aanleiding gevonden tot hooge
uitingen en 't to voorschijn brengen der hoerlijkste voortbrengselen (zie Madonna).
Maria v. 13ourgondie, d. dochter v.
Karel d. Stoute, ward 13 Febr. 1457 geb.
Reeds vroeg dongen onderscheidene vorsten
naar d. hand der rijke Nederl. erfdochter,
vooral nadat haar vader in 1477 in d. slagbij Nancy was gesneuveld. 20 Aug. v. dat
jaar trad d. 20-jarige MARIA in d. echt met
Maximiliaan, aartshertog v. Oostenrijk, later
keizer. In 1482 vial zij op d. jacht v. 't paard,
waardoor zij een ongema,k bekwam, 'twelk
zij uit overdreven vrouwelijke kieschheid verborgen hield, maar dat op 28 Mrt v. 'tzelfde
jaar haar dood ten gevolge had. MARIA'S,
leven was een aaneenschakeling v. rampen,
daar zij als vorstin zich 't eene voorrecht
na 't andere zag ontwringen, vooral door
toedoen v. d. laaghartigen Franschen koning
Lodewijk XI die door zijn laaghartigen gezant,
Olivier Le Vain, d. ingezetenen tegen haar
zocht op to winden (zie dat art.). Huiselijke
deugden on zachtheid v. karakter, to veal
misschien voor een regeerende vorstin, kenmerkten haar karakter. In d. geschiedenis des,
vaderlands is zij vooral bekend door 't Groot
Privilegie, dat zij in 1477 uitvaardigde (zie
Privilegie, Grool. d. Voorn. lotgevallen v. haar
leven, inzonderheid d. terechtstelling v. d. haar
toegedane Gentsche staatslieden Imbercourt
on Hugonet, om hun heulen met Lodewijk XT,
zijn door James behandeld in een uitmuntenden historischen roman: „Mary of Burgundy"
(1835), die ook in 't Nederl. vertaald is (1837,
2 dln).
Maria I, koningin v. Engeland, was een
dochter v. Hendrik VIII on word 18 Febr.1515
geb. Ofschoon haar vader haar na d. ontbinding v. zijn huwelijk met Catharina v. Aragon v. d. erfopvolging had uitgesloten, was
zij na d. dood v. Eduard VI in 1553 toch d.
naaste erfgenaam der kroon, on 't was alleen.
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aar vurige gehechtheid a. d. Katholieke kerk
( n haar groote afkeser V. 't Protestantisme,
die d. Protestantschen Eduard, op aandrang
v. d. hertog v. Northumberland, 't besluit
deden nemen d. opvolging op d. troon bij
uitersten wil a. Johanna Gray, een verre
bloedverwante, die zoowel door haar verlicht
verstand en haar geleerdheid als ,door haar
voortreffelijk karakter uitmuntte en die tevens
in d. Protestantsche leer was opgevoed, over
te dragen. Johanna word dan ook aanstonds
na zijn dood tot koningin uitgeroepen; doch
't grootste gedeelte der natie en zelfs v.
't leger verklaarde zich voor MARIA, die een
nader erfrecht had. d. Ongelukkige Johanna
werd hierop reeds na verloop v. 8 dagen
onttroond en MARIA ging in haar wraak zoover, dat zij haar, benevens haar gemaal en haar
vader, d. hertog, en verscheidene hares aanhangers in 1554 openlijk liet onthoofden. Nochtans waren dezen niet d. eenige slachtoffers,
welke onder haar regeering vielen; daar zij
opgehitst werd door d. bloeddorstigen en
dweepzieken bisschop en grootkanselier Gardiner, die haar geheel in zijn maclit had,
werden tallooze Protestanten ten dood gedoemd en zag men overal d. brandstapels
rooken; zelfs moest d. edele aartsbisschop v.
Canterbury, Thomas Cranmer, in 1556 d. houtmijt beklimmen. Volgens Hume werden binnen
drie jaar 5 bisschoppen, 21 geestelijken, 8
edellieden, 84 burgers, 100 landlieden, dienstboden en ambachtslieden, 55 vrouwen en 4
kinderen ter zake v. d. godsdienst ten vure
gedoemd. d. Meeste Protestanten gingen met
een onverschrokken standvastigheid d. dood
te gemoet; 't rijk werd ontvolkt en d. inwendige welvaart ging geheel verloren. In 1554
huwde d. koningin met Philips II, erfprins
en later koning v. Spanje, een huwelijk, dat
voor 't rijk zeer nadeelig was, want haar
gemaal wikkelde Engeland in 1557 in een
oorlog tegen Frankrijk, waarbij d. laatste
Engelsche bezittingen in dat land (waaronder
Calais) in 1558 geheel verloren gingen en
tevens d. groote invloed, dien Engeland sedert
eeuwen in dat rijk had gehad, in eens ophield.
MARIA, reeds sedert eenigen ttjd onwel, trok
zich 't verlies v. Calais zoodanig a., dat zij
17 Nov. v. laatstgenoemd jaar overl. Ofschoon
bekwaam, beschaafd en krachtig, verdiende
zij maar al te zeer d. naam Bloody Mary
(Maria d. bloeddorstige), dien d. geschiedenis
haar geeft. — Men zie over haar: Griffet,
„Nouveaux eclaircissements sur l'histoire de
Marie" (1766); Turmer, „History of the reign
of Edward VI, Mary and Elisabeth" (4 dln,
1829); Tytler, „England under Edward VI and
Mary" (2 dln, 1839) ; Ranke, „Englische Geschichte" (1860, dl I), en Zimmermann, „Maria
die Katholische" (1891).
Maria II Stuart, koningin v. Engeland,
geb. 30 Apr. 1662 als dochter v. Jacobus II
en Anna Hyde, in s. James-Palace, huwde
in 1677 met d. toenmaligen stadhouder der
Nederlanden, Willem III v. Oranje. Toen in
1688 'wren vader een noon geb. werd, die
in 't Lath. geloof zou worden opgevoed, en
zich bovendien 't gerucht verspreidde, dat
dit een ondergeschovon kind was, riepen d.
Engelschen d. hulp in v. Willem III, stadhouder der Nederlanden, om d. rechten v. zijn
Protestantsche gemalin te handhaven. Beiden
staken n. Engeland over en werden 11 Febr.
1689 door 't Parlement tot koning en koningin
v. Engeland uitgeroepen. MARIA regeerde gedurende d. afwezigheid v. haar gemaal in Engeland en overl. 7 Jan. 1695 in Kensington-
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Palace. — Zie „Lettres et mdmoires de la reine
Marie" (Den Haag 1880) en F. J. L. Kramer,
„Maria II Stuart; een historisch-biographische
schets" (Utrecht 1890).
Maria de Guise, koningin v. Schotland,
d. moeder v. Maria Stuart, geb. 22 Nov. 151&
als dochter v. Claudius de Guise, hertog V.
Lotharingen, huwde in 1534 met Lodewidk II
v. Orleans (overt. 1535) en in 1538 met Jacobus V v. Schotland. Na diens dood (14 Dec.
1542) werd zij voor haar dochter regentes v.
Schotland ; zij verbond zich in d. strijd tegen
Hendrik VIII v. Engeland met Frankrijk en
handhaafde streng 't Katholicisme. In 1559
werd zij door d. Hervormden, door John
Knox aangehitst om op te staan, afgezet.
Wel nam zij met Fransche hulp 't haar ontrukto Edinburgh weer in, maar zij overl. bij
't beleg v. d. hoofdstad door d. Engelschen,
10 Juni 1560.
Maria Stuart, een der schoonste, maar
tevens ongelukkigste vorstinnen, wier naam d.
geschiedenis bewaard heeft, en in vele opzichten met onze Jacoba v. Beieren to vergelijken.
Zij was d. °Richter v. Jacobus V, koning v. Schotland, en werd 5 Dec. 1542 te Linlithgow bij Edinburgh geb. Zij was nog slechts weinige dagen
oud, toen d. dood v. haar vader haar erfgename
maakte v. d. kroon. In haar vroegejeugd voor
haar opvoeding naar 't Fransche hot gezonden,
werd zij op haar 17e jaar d. gemalin v. d.
dauphin (later als koning Frans II), die echter
reeds na twee jaar overl. (1560). Naar Schotland teruggekeerd, huwde zij vijf jaar later
met haar neef Hendrik Stuart Darnley, een
man, die door d. nietigheid v. zijn karakter
al spoedig hare genegenheid verloor en, om
zich deswege to wreken, MARIA'S gunsteling
Rizzio om 't leven bracht, terwijl hij met d.
koningin en d. gravin Argyle a. tafel was
gezeten. MARIA, in haar zwangeren toestand
doodelijk ontsteld, zon op wraak, maar 't is
niet geheel bewezen, dat zij kennis droeg v.
d. aanslag, die algemeen a. haar nieuwen
gunsteling Bothwell werd toegeschreven, ten
gevolge v. welken Darnley met 't hull, waarin
hij zich beyond, in d. lucht sprong. Maar een
grooten schijn v. schuld voorzeker laadde MARIA
op zich, toen zij kort daarna haar hand a. Bothwell schonk. 't Parlement verklaarde haar
vervallen v. d. troon en d. ongelukkige. doch
in alles niet geheel onschuldige koningin zag
zich genoodzaakt n. Engeland te vluchten,
waar zij door koningin Elizabeth, onder voorwendsel dat zij zich moest rechtvaardigen
wegens 't op haar klevende vermoeden v. medeplichtig to zijn a. d. dood v. haar echtgenoot,
gevangen gehouden werd. Haar toestand werd
nog hachelijker, toen er een samenzwering
werd ontdekt om Elizabeth to onttronen en
MARIA in haar plaats op d. Engelschen troon_
to plaatsen. Dit had ten gevolge, dat er een
bijzonder gerechtshof werd benoemd, dat haar
(zooals een later onderzoek geleerd heeft) op
onechte stukken ter dood veroordeelde, welk
vonnis zij op 18 Febr. 1587 kalm en waardig
onderging. MARIA was een vrouw v. buitengewone schoonheid en talenten; in 't oog v.
Elizabeth, die zeer natjverig op haar was,
waren haar gehechtheid a. d. R.-Kath. godsdienst haar rechten op d. Engelschen troon
haar voornaamste misdaden. Medelijden met,
't lot der schoone vorstin, die bijna d. helft,
v. haar leven in d. kerker doorbracht, heeft
't oordeel over haar aanmerkelijk verzacht.
Haar lot heeft een dichterlijke verheerlilking
gevonden in 't beroernde treurspel v. Schiller
„Maria Stuart". — Historisch hebben over
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haar geschreven: Miss Benger, „Memoirs of
the life of Mary, Queen of Scots" (2 dln, 1823),
welk werk uit oorspronkelijke handschriften
op 't Britsche museum geput is, Mignet,
„Histoire de Marie Stuart" (2 dln, 1850), Miss
Strickland, „Life of Mary, queen of Scots"
(5 dln, 1864), Flandre, „History of Mary Stuart"
(2 din, 1874), en Bell, „Mary, queen of Scots"
(2 Ws, 1891).
Maria de Medicis, dochter v. Frans II,
groothertog v. Toscane, werd 26 Apr. 1573 te
Florence geb. en huwde in 1600 met Hendrik
IV, koning v. Frankrijk ; haar kroning tot
koningin had 13 Mei 1610 plaats en d. volgenden dag werd haar gemaa] door Ravaillac
vermoord. Met behulp v. d. hertog d'Epernon
wist zij zich 't regentschap te verwerven;
daar zij d. verkeerde staatkunde had d. bekwamen Sully te verwijderen en zich door
Italiaansche en Spaansche gunstelingen liet
leiden, verloor d. staat zijn aanzien naar buiten en werd daze inwendig door partijschappen
verscheurd, terwijl d. groote verkwistingen
der koningin d. schatkist uitputten. Eindelijk
brak een opstand uit en d. jeugdige Lodewijk XIII werd meerderjarig verklaard (zie
Lodewijk XIII). d. Koningin-moeder werd op
't kasteel v. Blois in bewaring gehouden,
doch ontsnapte en plaatste zich a. 't hoofd
v. eenige misnoegden, met wier hulp zij
14 Dec. 1621 to Parijs kwam en haar plaats
in d. staatsraad weder innam. Doch zij vond
.een zeer machtige tegenpartij in Richelieu
en moest eindelijk 't onderspit delven, vooral
daar d. kardinaal d. koning, 'tzij dan to recht
of to onrecht, had doen gelooven, dat zijn
moeder ziin jongeren broader Gaston ten
troon had willen verheffen. d. Koningin-moeder, nu to Compiegne in hechtenis gezet, wist
anderrnaal to ontvluchten on begaf zich eerst
n. Brussel, maar, ook daar niet met rust gelaten, n. Holland, waar zij, vooral to Amsterdam, statelijk ingehaald word, vervolgens n.
Engeland on vandaar n. Keulen, waar zij in
groote armoede, 3 Juli 1642 overl. Dat zij een
zeer staatzuchtige vrouw was, blijkt uit haar
levensgeschiedenis, doch d. erftrek v. haar geslacht, Heide nl. voor d. kunst, verloochende zij
niet. Parijs heeft a. haar 't paleis v. Luxemburg,
fraaie waterleidingen on andere openbare
werken, alsmede d. verzameling allegoriache schilderijen v. Rubens to danken. — Zie
over haar: d'Estrees, „Memoires d'etat sous
la regence de Marie de Medicis" (1666), Pontchartrain, „Memoires concernant les affaires
de France sous la rogence de Marie de Medicis" (2 dln, 1720), Mezeray (waarschijnlijk
Richelieu), „Histoire de la mere et du fils"
(2 dln, 1730), Mad. d'Arnonville, „Vie de Marie
de Medicis" (3 din, 1774).
Maria Theresia, keizerin v. Duitschland, koningin v. Hongarije on Bohemen en
aartshortogin v. Oostenrijk, was een dochter
v. keizer Karel VI en werd 13 Mei 1717 to
Weenen geb. Door d. Pragmatieke Sanctie
(zie dat art.) tot opvolgster v. haar vader bestemd, eriangde zij dien overeenkomstig een
zorgvuldige opvoeding. Op haar 19e jaar trad
zij in 't huwelijk met d. metgezel harerjeugd,
Frans. groothertog v. Toscane, dien zij, toen
haar vader in 1740 overl. en haar zijn erflanden naliet, tot mode-regent aannam on die
5 jaar later tot keizer gekroond word. Hoogst
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tegen d. Pragmatieke Sanctie. Maar MARIA'S
krachtige geest en d. hulp v. haar onderdanen, die haar als op d. handen droegen,
vooral d. krachtige bijstand v. haar getrouwe Hongaren, stelden haar in staat haar
vijanden 't hoofd to bieden, zoodat zij op betrekkelijk voordeelige voorwaarden d. Akenschen vrede (1748) sluiten kon, waarbij zij wel
eenige kleine Italiaansche vorstendommen,
alsmede SileziO verloor, maar in haar rechten
als erfgename der geheele Oostenrijksche monarchic gehandhaafd werd. Thans legde MARIA
zich met liver toe op d. inwendige verbetering
v. haar staten, vooral ten aanzien v. rechtswezen, krijgszaken, kunsten en wetenschappen, geldmiddelen en handel, waarin zij 't
schranderste beleid a. onvermoeiden ijver
paarde en waarin d. voortreffelijke v. Kaunitz
haar uitnemend ter zijde stond. Doch niet
lang duurde d. vrede, in 1756 brak ten gevolge
v. een tractaat tuss. Oostenrijk en Frankrijk,
waarbij MARIA THERESIA d. herkrijging v.
Silezi6 beoogde, d. zevenjarige oorlog uit, die
in zoover voor d. Oostenrijksche vorstin
vruchteloos was, dat Silezie a. Pruisen bleef.
Sedert genoot zij een geruste on roemrijke
regeering, slechts kort door d. successieoorlog
in 1778 afgebroken. In 1765 had zij haar gemaal door d. dood verloren en haar zoon, die
onder d. naam Jozef II an vader in d. keizerlijke waardigheid opvolgde, tot mederegent
aangenomen: een zoon, zulk een groote mooder waardig. Na aldus Oostenrijk, waarover zij

't bewind aanvaardde, toen 't op d. rand v. zijn
ondergang was, ten toppunt v. macht on
aanzien to hebben gebracht, overl. zij 29 Nov.
1780, d. roam nalatende een der schranderste;
werkzaamste en uitmuntendste vrouwen to
zijn geweest, welke ooit d. schepter hebben gevoerd, on als vrouw en moeder een
schaars geevenaard voorbeeld in een vorstin
geweest to zijn. — Zie Duller, „Maria Theresia
und ihre Zeit" (1844), Arneth, „Geschichte
Maria Theresia's" (10 dln, 1863—'79), on v. denzelfde „Briefe der kaiserin Maria Theresia an
ihre Kinder und Freunde" (4 dln, 1881), eindelijk J. Hermann, „Maria Theresia als Gesetzgeberin" (1883).
Maria Leszcy -nsica (CATHARINA SOPHIA
FELIOITAS), koningin v. Frankrijk, geb. 23 Juni
1703, was d. dochter v. d. gewezen Poolschen
koning Stanislaus Leszcynska, in 1725 huwde
zij met koning Lodewijk XV v. Frankrijk, die
veal jonger was dan zij on v. wien ze dan
ook weldra gescheiden leefde. Gaarne hield
zij zich met liefdadige werken bezig en zij
overl. 24 Juni 1768 in Versailles. Haar brieven
gaf Digueres in 1886 uit.
Maria Antoinette, koningin v. Frankrijk, gab. 2 Nov. 1755 to Weenen, was d.
jongste dochter v. keizer Frans I en Maria
Theresia. Aantrekkelijk door haar lieftalligheld en jeugdige levenslust, werd zij in 1770

d. gemalin v. d. dauphin Lodewijk. Sedert
hare troonsbestijging meer dan ooit 't voorwerp v. ieders opmerkzaamheid, werd d.
vorstin, lichtzinnig als zij was, v. dag tot
dag meer 't offer v. d. haat, zoowel v. d. zijde v. d.
aristocratie als v. die v. 't yolk. d. Ongegronde
laster tegen haar nam niet weinig toe, toen
d. beruchte geschiedenis v. 't halssnoer (zie
Lamotte) in 1785 a. 't Licht kwam. Dat d.

ongunstig was d. toestand v. Oostenrijk, toen
d. teugels V. 't bewind in
handen nam. d. Schatkist was uitgeput; Prui-

koningin, 1'Autrichienne, zooals zij op verachtenden toon genoemd werd, hieraan onschuldig
was, openbaarde zich spoedig on toch wilde
't yolk 't niet geheel gelooven en dit to

sen deed rechten op Silezie golden; Beieren,
door Frankrijk ondersteund, verzette zich

minder, omdat hare verkwisting een scherp
contrast vormde met d. treurige financi6ele
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toestand v. 't land. Toen d. golven der revolutie steeds hooger gingen, bleef zij dapper
a. d. zijde v. haar gemaal, terwijl zoovelen
hem verlieten. De be Oct. 1789 bracht haar
eindelijk tot 't voile bewustzijn v. haar wanhopigen toestand en dit staalde haar mood
to meer. 't Was vooral MARIE ANTOINETTE,
die d. vlucht v. 21 Juni 1791 doordreef, welke
echter mislukte, zij deelde in 1792 moedig d.
gevangenschap v. d. koning in d. Temple en
verdroeg het met bewonderenswaardig zelfbedwang, dat zij na d. terechtstelling v. haar
gemaal in 1793 ook v. haar kinderen gescheiden werd. Ook alle brutaliteiten, die men
haar gedurende 't verhoor voor 't gerechtshof
der Revolutie toevoegde, verdroeg zij met
kalmte on waardigheid en zij besteeg met
volkomen gelatenheid 16 Oct. 1793 't schavot.
Men zie nader over daze ongelukkige vorstin:
Goncourt, „Histoire de Marie Antoinette"
(1863), Chambrier, „Marie Antoinette" (3e dr.
1887), Lescure, „Marie Antoinette" (4e dr.
1878), Gower, The last days of Marie Antoinette" (1885), Arneth, „Maria Theresia and
Maria Antoinette. Ihr Briefwfichsel" (1865),
de Tyre, „Marie Antoinette, sa vie, sa mort"
(1889), en P. de Nolhac, „La refine Marie Antoinette" (1890).
Maria Louise, koningin v. Spanje, geb.
9 Dec. 1751 als dochter v. hertog Philips v.
Parma, huwde in 1765 met d. infant Don
Carlos, d. lateren koning Karel IV, voor wien
zij met d. hertog v. Alcudia (Don Emanuel
Godoy, genaamd Vredevorst) regeerde en bij
wien zij d. kroonprins Ferdinand verdacht
wist to maken. Hieruit ontstond 't proces v.
't Escuriaal v. 29 Oct. 1807. Ten gevolge v.
d. nu onvermijdelijke -revolutie besteeg Ferdinand VII d. troon. MARIA LOUISE riep d.
tusschenkomst v. keizer Napoleon in, die
ouders en zoon to Bayonne voor zich ontbood. Karel IV herriep hier d. gedanen afstand
en droeg zijne rechten a. Napoleon over. Ook
Ferdinand werd daartoe gedwongen. MARIA
LOUISE overl. 2 Jan. 1819 to Rome.
Maria Louise, aartshertogin v. Oostenrijk,
was d. dochter v. keizer Frans II on werd
12 Mei 1791 to Weenen geb. 2 Apr. 1810 werd
zij d. gemalin v. Napoleon I, keizer der Franschen, nadat daze zich v. zijn eerste echtgenoote, Josephine de Beauharnais, had doen
scheiden. Nadat zij 20 Mrt 1812 moeder was
geworden v. een zoon, die d. titel koning v.
Rome ontving, bestuurde zij gedurende Napoleons afwezigheid in d. veldtocht v. 1813 't rijk.
Bij d. val v. haar gemaal mocht zij hem niet
volgen, maar moest zij n. Oostenrijk terugkee
ren. In 1816 nam zij bezit v. d. haar bij 't tractaat
v. Fontainebleau toegekende landen Parma,
Piacenza on Guastalla als hertogin, maar met
behoud v. haar keizerlijken titel. Haar zoon,
die na d. val v. zijn vader d. titel hertog
v. Reichstadt ontving, moest to Weenen blijven, waar hij in 1832 overl. In 't bestuur over
haar hertogdommen legde MARIA LOUISE veel
zachtzinnigheid a. d. dag, dock d. geest v.
stilstand werd door haar meer gehuldigd dan
die v. vooruitgang. d. Laatste jaren v. haar
leven was zij in morganatisch huwelijk verbonden met d. graaf v. Reipperg, veldmaarschalk on luitenant-generaal, die haar als
opperhofmeester was toegevoegd. Zij overl. to
Weenen, 18 Dec. 1817. — Men zie over haar:
Meneval, „Napoleon et Marie Louise" (3 din,
1843), Madame Durand, „Memoires sur Napoleon et Marie Louise" (1885), en Imbert de
s. Amand, „Marie Louise" (3 din, 1886).
Maria Christina, koningin v. Spanje,
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geb. 27 Apr. 1806 te Napels, was d. dochter v.
koning Frans I der Beide Sicili6n. In 1829
werd zij d. vierde gemalin v. koning Ferdinand VII v. Spanje, over wien zij weldra een
onbeperkten invloed kreeg. Na d. dood v. Ferdinand (1833) aanvaardde zij 't regentschap
voor haar minderjarige oudste dochter Isabella II. Don Carlos, d. jongere broeder v.
Ferdinand VII, deed nu d. burgeroorlog ontbranden, die tuss. d. Carlisten en Christino's
tot 1840 werd voortgezet. Ofschoon zij in 1837
ertoe overging 't yolk een constitutie te schenken, bleef zij sterk tot 't absolutisms overhellen. In 1840 gaf zich dan ook d. wrok der
radicalen (exaltados) in een nieuwen opstand
lucht, die Maria Christina dwong afstand v.
't regentschap to doen. Zij ging n. Parijs, maar
keerde in 1843 na d. val v. Espartero, haar
opvolger, on bij d. meerderjarigheid v. haar
dochter Isabella n. Madrid terug, nadat ze in
't huwelijk was getreden met een vroegeren
soldaat der lijfwacht, Munoz, die nu tot hertog
v. Rianzares en tot grande v. Spanje verheven
werd. Ook nadat haar dochter Isabella d. troon
beklommen had, bleef zij een onheilzamen
invloed op d. regeering uitoefenen on zij moest
daarom v. 1854—'61 nogmaals in ballingschap
leven. Vervolgens keerde zij n. Spanje terug,
maar zij moest met haar dochter, koningin
Isabella, in 1868 't vaderland weer verlaten.
Daarna vertoefde zij in Italie en Frankrijk
zij keerde in 1876 met haar dochter n. Spanje
terug, begaf zich in 1877 weer n. Frankrijk,
woonde in Jan. 1878 to Madrid 't huwelijk bij
v. Alfonso XII on Mercedes en overl. 22 Aug.
1878 to Havre.
Maria Christina (DESIDERIA HENRIETTE
FELICITAS RA INERA), d. tegenwoordige koningin.regentes v. Spanje, geb. 21 Juli 1858 to Selowitz
in Moravia, is d. dochter v. aartshertog Karel
Ferdinand v. Oostenrijk. Zij werd 29 Nov.
1879 d. tweede gemalin v. koning Alfonso XII
v. Spanje, na wiens dood, 25 Nov. 1885, zij
't regentschap aanvaardde, aanvankelijk voor
haar oudste dochter, daarna voor d. 17 Mei
1886 geb. koning Alfonso XIII. Spoedig daarop
zond haar paus Leo XIII d. Gouden Roos.
Maria Christina wint door haar krachtig en
verstandig optreden, haar groote lieftalligheid
en beminnelijkheid steeds sneer d. harten
harer onderdanen.
Maria Louise (JOSEPHINE), koningin v.
Etruria, geb. 6 Juli 1782 to Madrid als dochter
v. koning Karel IV v. Spanje, huwde in 1795
Lodewijk v. Bourbon, d. oudsten zoon v. hertog
Ferdinand v. Parma, die bij 't verdrag tuss.
Spanje en Frankrijk in 1801 Toscane als koning
v. Etruria verkreeg. Na d. dood v. haar gemaal regeerde zij voor haar zoon Karel (geb.
1799) tot d. inlijving v. 't land bij Frankrijk
(23 Nov. 1807). Hierop ging ze n. Spanje, vandaar n. Frankrijk, zij leefde vervolgens tot 1814
in een klooster to Rome, kreeg na Napoleons
val voor haar zoon 't hertogdom Lucca met
't uitzicht op Parma en overl. 13 Mrt 1824.
Haar „Memoires" gaf Lemierre d'Argy uit
(1824).
Maria II da Gloria, koningin v. Portugal v. 1826—'53, geb. 4 Apr. 1819 to Rio de
Janeiro, was d. dochter v. keizer Pedro I v.
Brazilie en aartshertogin Leopoldine v. Oostenrijk. Toen Pedro I na d. dood v. zijn vader
Johan VI voor d. opvolging in Portugal bedankt had, werd zij reeds in 1826 tot opvolgster
v. d. Portugeesche kroon bestemd, maar zij
kwam eerst in 1834, na d. val v. haar oom Don
Miguel, a. d. regeering. 27 Jan. 1835 huwde zij
met hertog Karel August Eugeen v. Leuch-
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echter reeds 18 Mrt v. dat jaar
tenberg,,
stierf; zi trad daarna in 1836 ten tweeden male
in d. echt met hertog FERDINAND V. SaksenCoburg-Kohary (geb. 29 Oct. 1816), die als
Ferdinand II na d. geboorte v. een kroonprins
in 1837 d. koningstitel kreeg. Zij stierf 15 Nov.
1853 in Lissabon en werd achtereenvolgens
opgevolgd door haar zoons Pedro V en Lodewijk I.
Maria (CHRISTINA CAROLINA ADELHEID
FRANCISCA LEOPOLDINE V. Orleans), hertogin V.
Wurtemberg, geb. 12 Apr. 1813 te Palermo
als dochter v. Lodewijk Philips, d. lateren
koning der Franschen, trad in 1837 in 't huwelijk met hertog Friedrich Wilhelm Alexander
van iffurtemberg, maar stierf reeds 2 Jan.
1839 to Pisa. Zij was een bekwame beoefenaarster der beeldhouwkunst; o. a. leverde
zij 't standbeeld v. Jeanne d'Arc voor 't
historische museum to Versailles. en haar
ruiterstandbeeld voor Parijs.
Maria, koningin v. Hongarije, gemalin v.
koning Lodewijk II, geb. 13 Sept.1505 to Brussel, was d. dochter v. koning Philips I (d.
Schoone) v. Castillo. Sedert 1522 was ze gehuwd,
maar zij verloor haar echtgenoot in d. slag bij
Mohacs (29 Aug. 1526). Zij vluchtte n. Weenen en
werd in 1530 door haar brooder, keizer Karel V,
met d. landvoogdij over d. Nederlanden belast,
welke betrekking zij 25 jaar bekleedde, maar
zij maakte zich in dien tijd wel bij d. keizer
om d. stiptheid, waarmee zij zijn ontworpen
uitvoerde, maar niet bij 't yolk bemind. Daarom
volgde zij Karel V na diens afstand gaarne
n. Spanje, waar zij 18 Oct. 1558 to Cigales stierf.
Maria Lichtmis, Zie Lichtmis.
Maria-Theresiopel
(Magyaarsch Szabadka), een koninklijke vrijstad in 't Hongaarsche gespanschap Bacs-Bodraj, ligt in d.
vruchtbare landstreek tuss. Donau en Theiss
en a. 't knooppunt v. vele spoorwegen. Zij
heeft een industrie- eon handels- en een muziekschool en telt 74' 040 inw. (waaronder vele
Serven), die land-, wijn-, ooft- en tabaksbouw,
belangrijke veeteelt en handel in vee, huiden,
wol, enz. uitoefenen.
Mariabad
(Bain-Marie).
In vroegere
eeuwen gaf men a. 't waterbad, dat in d.
scheikundige laboratoria ter indamping v.
oplossingen v. stoffen wordt aangewend, veelal
d. naam Maria-bad (balneum Mariae). 't Wordt
in die gevallen aangewend, in welke men
een oplossing v. eenige stof wil indampen
beneden d. temperatuur v. kokend water, dus
beneden 100° C. 't Waterbad zou reeds bekend
geweest zijn a. Geber, die waarschijnlijk
leefde in d. 8o eeuw na Chr., en door d.
alchemisten der Middeleeuwen, als Albertus
Magnus (120 eeuw) en anderen, zijn aangewend (zie Waterbad).
Mariaglas, Zie Gips.
Mariana (JUAN), een der eerste Spaansche
geschiedschrijvers, word in 1536 to Talavera
geb. Na a. d. hoogeschool to Alcala to hebben gestudeerd, trad hij in d. orde der Jezulete-n. In 1560 ondernam hij een rein n. Italie
on hij bleef eenige jaren to Rome, waar hij gedurende eenigen tijd onderwijs gaf in d. godgeleerdheid. Na in zijn vaderland to zijn teruggekeerd, hield hij zich meestal op in 't Jezuletencollege to Toledo en overl. hij to Madrid, 17 Febr.
1623. Veal Leeds berokkende hem zijn rechtvaardigheid on waarheidsliefde, die hem vele
verkeerdheden zijner orde deden openbaren,
o. a. in eon onder zijn papieren gevonden
work „De las enfermedades de la Cornpania
y de sus remedios", dat in 1625 to Brussel is
uitgegeven. ZijiT hoofdwerk is d. „Historia de
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rebus Hispaniae", eerst 20 boeken (Toledo
1592), later met 10 boeken vermeerderd (1605)
en door d. schrijver in 't Spaansch vertaald
(2 dln, 1601). Ook schreef MARIANA een yen
maarde verhandeling „De regi et regis institutions" (1598), waarin 't parlement v. Parils
11 jaar later zoovele gevaarlijke grondstellingen vond, dat 't werk ten vure gedoemd
werd, alsmede „De ponderibus et mensurie
(1599) en „Scholia in V. et N. T." (1619).
Marianen, Zie Dieveneilanden.
Mariano (RAFFAELE)
een Italiaansch
schrijver, geb. 5 Sept. 1840 te Capua, wOont
te Rome en legt zich vooral op d. wbsbegeertetoe. Hij schreef „La philosophie contemporaine en Italie" (1868), „II problema religiosa
in Italia" (1872), „La liberta di coscienza"'
(1875), „Cristianesimo, Cattolicismo e
(1879), „Giordano Bruno" (1881), „Das jetzigePapsttum und der Sozialismus" (1882) e.
werken en vertaalde ook geschriften v. Gregorovius en Shoring.
Mariano (Arm-Elio), een beroemd Italiaansch orkestdirecteur, geb, in 1822 en overl..
in 1873 te Genua. Hij was een leerling v. Rossini en achtereenvolgens kapelmeester to
Milaan, Vicenza, Kopenhagen, Bologna en Genua. Als componist verwierf hij
zich naam door eenige cantaten en liederen.
Mariazell is een voorname bedevaartsplaats in Oostenrijk, gelegen a. d. Salza in d.
Brucker kreits v. 't hertogdom Stiermarken. .
Zij heeft een minerale bron, doch d. 1100 5, 12130

inw. leven hoofdzakelijk ten koste v. d. bedevaartgangers, wier getal jaarlijks meer dan
100 000 bedraagt, on v. d. verkoop v. relequieen,
heiligenbeeldjes en rozenkransen. d. Kerk
werd in 1363 door koning Lodewijk I v. Hongarije gesticht, doch sedert meermalen herbouwd, 't laatst in 1827 na eon brand; een
kapel daarin, binnen welke 't beroemde Mariabeeld, is door een zilveren hek afgesloten,
buitendien is d. kerk in 't bezit v. een grooto
rnenigte andere kostbaarheden.

Marie (PIERRE THOMAS ALEXANDRE AMABLE
MARIE DE S. GEORGES), 0011 Fransch staatsman,
geb. 15 Febr. 1797 to Auxerre a. d. Yonne, vestigde zich in 1819 als advocaat to Parijs on
verwierf zich vooral als verdediger v. politieke processen naam. In 1842 kreeg hij als
radicaal lid zitting in d. Kamer v. Afgevaardigden ; hij werd in 1848 lid v. 't Voorloopig Bewind,
in welke betrekking hij voor korten tijd d.
nationale werkplaatsen (ateliers nationaux)
oprichtte, daarna lid v. 't Uitvoerend Bewind,
29 Juni president v. d. Nationale Vergadering on v. 18 Juli-20 Dec. 1848 minister v.
Justitie. In 1863 word hij in 't Wetgevend
Lichaam gekozen en hij behoorde in 1869 tot d.
oppositie der Vijf. Hij overl. 27 Apr. 1870.
Over hem schreef Cherest (1873).
Marie is 't pseudoniem eener Noorweegsche schrijfster uit aristocratischen kring. 't
Eerst werd zij als letterkundige bekend door
een vertelling uit 't dagelijksch leven, onder
d. titel In der Dammerung", eon werkje, dat
zeer veel opgang maakte. Hierdoor aangemoedigd, besloot zij nog meer to schrijven. d.
Mooiste barer vertellingen zijn: „Durch
Kampf" (1876), „Tera min Todeby" (1877), „Im
Stillen" (1878), „Durch eigne Kraft" (1879), „Zu
Hausa" (1881), „Zu Vaters- und Mutterszeit"
(1884) on „Dyvekes Hus" (1885). d. Fijne karakterschetsen der personen, die geheel uit 't
volksleven genomen zijn, en hare levensbeschouwingen, welke v. reinen godsdienstzin
getuigen, vonden ook bij 't yolk veel bijval
Vertaald in 't Engelsch on Duitsch, hebben
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doze vertellingen, die voor 't overige een
echt nationaal karakter dragen, ook in andere
landen veel opgang gemaakt.
Marie-Galante, een 27/11 vk. mtjlen groot
eiland v. d. Kleine Antillen, ligt t. Z. v. Guadeloupe, behoort tot d. Fransche kolonie Guadeloupe en vormt een grootendeels met wouden
bedekt heuvelland. 't Klimaat is droog, d.
bevolking, 17 080 zielen in getal, vindt zijn
bestaan in d. teelt v. katoen, koffie en suiker,
alsmede in d. vischvangst. d. Hoofdstad, GrandBourg, ligt a. d. zuidwestzijde v. 't eiland.
Marienbad (Lazne Marianske), een der
meest bezochte badplaatsen v. Bohemen, ligt
in een door woudrijke bergen ingesloten dal,
t. W. v. 't Tepler Gebergte en a. d. spoorweg
Eger—Pilsen. Zij wordt jaarlijks door ongeveer
17 000 badgasten bezocht, count uit door
schoone Jigging, heeft 2000 inw. en werd in
1865 tot stad verheven. d. Mineral° bronnen
(heilzaam voor onderbuiksziekten) zijn koud
(8°-12° C.) en bestaan uit vier alkalische glauberzoutbronnen (Kreuz-, Ferdinands-, Alexandrinen- en Waldquelle), drie alkalische ijzerzuurbronnen (Karolinen-, Ambrosius- en Marienquelle) en d. slijk bevattende Rudolfsbron.
Uit d. Ferdinandsbron wordt door verdamping
't Marienbader bronzout verkregen. Van d.
Ferdinands- en d. Kreuzbronnen worden jaarlijks circa 1 mill. kruikjes verzondon. — Zie
Kisch, „Marienbad, seine Umgebung and
Heilmittel" (4e dr., 1882); Stork, „Marienbad"
(2e dr.. 1887).
Marienburg, een stad in a. prov. WestPruisen (district Dantzig), met 10 275 inw.,
gelegen a. d. Nogat, waarover een prachtige
brug voert. d. Stad heeft een gymnasium en
een doofstommeninstituut, drijft levendigen
handel in bout, graan en linnen, fabriceert
machines, aardewerkwaren en watten en heeft
drukke veernarkten. d. Grootste bezienswaardigheid is 't slot Marienburg, in 1274 gesticht
en door d. grootmeester der Duitsche ridders
bewoond. d. Slotkerk heeft in d. Annakapel
4. graven der grootmeesters v. 1331-1449. d.
Marienburg was tot 1457, toen hij a. d. koning
v. Polen verkocht werd, d. zetel v. d. grootmeester on werd 't daarna v. d. Poolsche
starosten, tot hij in 1772 a. Pruisen kvv -am.
Hij had in d. loop v. d. tijd zeer veel geleden
en werd daarom v. 1817—'42 geheel gerestaureerd.
Mariendistel (Silybum marianum Gartn.
s. Carduus ,narianus M.), een eenjarige, a.
-wegen enz. in Zuid-Europa en Oost-Indi6
wild groeiende, bij ons in d. tuinen gekweekte
en ook verwilderde, in Juli en Aug. bloeiende
plant, die in d. groote hatuurl. fam. der &men.gestelden (Compositae) tot d. tribes der Cynareae
en in 't stelsel v. Linnaeus tot d. le orde
der 19e klasse (Synyenesia Polygamia aequalis)
behoort.
d. Mariendistel heeft eon spilvormigen, tameItjk dikken, takkigen wortel on een ongeveer
1 M. hoogen, gesleufden, vertakten en viltig
behaarden stengel; d. wortelbladen zijn zeer
groot en op d. grond uitgespreid, d. bovenste
bladeren zijn afwisselend geplaatst, langwerpig, a. d. voet hart- of spiesvormig en stengelomvattend, a. d. rand min of meer bochtig
of gaaf, met ongelijk lange doornen bezet,
glad on glanzend, v. boron holder groen en
langs d. aderen witgdstreept.; d. bloemkorfjes
staan alleen a. 't uiteinde v. d. stengel on d.
takken; d. schubben v. 't omwindsel loopen
uit in bijna 3 cM. lange, stijve, afstaande
cloornen ; d. blodmpjes zijn buisvormig, herniaphroditisch on paars of wit v. kleur; zij
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hebben ver uitstekende, draadvormige stampertjes en vormen een in verhouding tot Ifun
omwindsel kleine schijf. d. Vruch1jes zijn
langwerpig,eenigszins plat gedrukt, glad,
glanzend, lichtbruin v. kleur on door een
harig, afvallend zaadpluis gekroond.
Doze vruchtjes zijn d. zoogen. Semina Cardui Mariae der apotheken; zij zijn olieachtig,
bitterachtig en eenigszins scherp v. smaak
on worden, hoewel zelden, in d. geneeskunde
bij borstziekten enz. gebruikt; vroeger bezigde
men ook d. wortel on 't kruid dozer plant.
Mariette (JEAN), teekenaar on gra veur,
beoefende aanvankelijk d. schilderkunst, maar
legde zich later, op raad v. zijn tweeden meester, Lebrun, meer bepaald op d. graveerkunst
toe. Hij vervaardigde een aantal fraaie prenten naar vreemde meesters en meer nog naar
zijn eigen work. Hij overl. in 1742 in d.ouderdom v. 82 jaren. Van zijn werken noemen wij
alleen „d. Afneming v. 't kruis" naar Lebrun,
d. „Madonna met 't kind" naar G. Reni, „d.
Gestorven Christus in d. schoot zijner moeder,
met engelen en cherubijnen" naar A. van
Dijck, „Mozes in 't biezenkorfje door Pharao's
dochter ontdekt" naar Poussin ; ook vervaardigde hij bijbelsche en mythologische voorstellingen, portretten on landschappen naar
hem zelven, enz.
Mariette (PIERRE JEAN), d. zoon V. d. voorg.,
werd in 1694 to Parijs geb. on onderscheidde
zich v. zijn jeugd of door een groote liefde
voor d. beeldende kunsten. Door een uitstekende leiding en velerlei reizen werd hij
tot een v. d. grootste kunstkenners v. zijn
tijd gevormd. In 1717 to Weenen gekomen,
werd hij daar belast met d. rangschikking
der keizerltjke bibliotheek, v. welke taak hij
zich met good gevolg kweet. Vervolgens
begat' hij zich n. Rome, waar hij een schat v.
kennis opdeed, waarmee hij naar zijn vaderland terugkeerde en daar ijverig werkzaam
bleat tot zijn dood in 1774. — Tot zijn meest
bekende werken behooren „Trait() des pierres
gravOes du Cabinet de • M. Crozat" (Paris 1750),
„Architecture francaise ou recueil des plus
beaux edifices on France" (1727), ,Abrege des
vies. des peintres pour le recueil d'estampes
de Crozat" (1729) on „Description des peintures
antiques de Mr. le Comte de Caylus".
Mariette (AUGUSTE EDOUARD), een Fransch
egyptoloog, geb. 11 Febr. 1821 to Boulogne
s. M., werd in 1848 geplaatst a. 't Egyptisch
museum to Parijs en vervolgens als directeur a.
dat to Bulak (bij Cairo), waar hij 18 Jan. 1881
over]. Hij wtjdde zich a. d. studio der hieroglyphen, werd in 1850 en '58 belaSt met d.
opgravingen v. Sakkara, deed groote ontdekkingen en hield zich later met die in d. omstreken v. Thebe bezig. Ook gaf MARIETTE
talrijke belangrijke werken over d. daar gevonden oudheden in 't licht, waarvan we
noemen: „Le Serapeum de Memphis" (9 din,
1857—'64) on „Description du temple de Denderah" (1880). Zijn leven beschreef Deseille
(1883).
Marinas leonenses, •eigenl. d. zeekusten
v. Leon,. doch overdr. d. kudden merinoschapen in dat landschap on ook wel die v.
't naburige Castilie beteekenende.
Marine. d. Benaming marine, of komstig
v. 't Lat. marinus, d. zee betreffende, wordt
gewoonlijk uitsluitend toegepast op d. oorlogsvloot v. een land en omvat in dien zin al
'tgeen daartoe kan gerekend worden. Echter
spreekt men ook wel v. een handelsmarine.
d. Ontdekking v. Amerika en v. d. weg
over zee naar IndiO heeft d. grond gelegd tot
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't oprichten v. een oorlogsmarine. d. Oorlogsgaleien toch der Ouden, noch d. schepen, die
men later ten oorlog uitrustte en waarmee
werkelijk d. krijg to water gevoerd word, konden gerekend worden een eigenlijk gezegde
oorlogsmarine uit to maken, vermits niet
doorgaans een zoodanige macht ward onderhouden, doch alleen uit nooddwang word opgericht en daartoe veelal d. handelsvaartuigen, die alsdan uithoofde v. d. oorlog stil lagen,
werden uitgorust. Eerst toen d. handel ten
gevolge v. d. bovenbedoelde ontdekkingen
ter zee een vroeger ongekende uitbreiding
verkreeg, begon men d. noodzakelijkheid in
to zien, om behoorlijk ten oorlog toegeruste
schepen to onderhouden en uit to zenden, zoowel ter bescherming v. d. handelsvloten in d.
streken, waar d. handel word gedreven, als
tegen d. kaper- on roofschepen, die d. rijkgeladen huiswaarts keerende schepen trachtten to vermeesteren. Dat daaruit in vervolg
v. tijd eon oorlogvoeren ter zee tuss. d.
verschill. nation moest ontstaan, was niet
moeilijk to voorzien en een steeds toenemende
ontwikkeling der oorlogsvloten was er dus
't natuurlijke gevolg van. d. Spanjaarden on
Portugeezen begonnen met hun handelsvloten
tevens ten oorlog uit to rusten, Engeland en
Holland richtten 't eerst een eigen zeemacht
op en werden hierin al spoedig door andere
Europeesche nation gevolgd. d. Koninklijke
Engelsche zeemacht, v. d. beginne of aldus
genaamd, ontstond onder Hendrik VIII; 't
was echter a. koningin Elizabeth voorbehouden, die macht een uitbreiding to geven,
waardoor zij op zee meer invloed kreeg. Ook
Holland bleef niet achter, maar ontwikkelde
zijn vloten gedurende d. veeljarigen krijg tegen
Spanje en niet minder door d. oprichting
der Oost-Indische Compagnie, wier schepen
's lands vloten aanmerkelijk vermeerderden
on versterkten. Lauweren verwierf zich d.
Nederlandsche marine in d. dagen v. De
Ruyter on Tromp. Frankrijk trad eerst als
zeemogendheid op tijdens d. regeering v. Lodewijk XIV, wiens bek wame minister Colbert
als d. grondlegger v. Frankrijk's macht ter
zee moat worden beschouwd. d. Aanzienitike
kracht. die Frankrijk vermocht to ontwikkelen. veroorzaakte, dat haar zeemacht zich
in korten tijd tot een hoogte verhief, waardoor zij weldra een gevaarlijk overwicht
over d. andere Europeesche zeemogendheden
dreigde te verkrijgen, doch in d. oorlog met
Engeland on Nederland on vooral in d. zeeslag bij kaap La Hogue (1692) werden haar
zulke gevoelige verliezen toegebracht, dat
zij zich jaren lang daarna niet meer tot d.
vroeger bereikte hoogte kon verheffen. Eerst
in later tijden maakte Frankrijk zich opnieuw
ter zee geducht. Voor Rusland brak, wat d.
zeemacht betreft, een nieuw tijdvak a., nadat
Peter d. Groote aldaar d. troon beklommen
had. Die vorst, 't groote belang inziende, ook
zijn macht ter zee uit to breiden, bezocht
't toen ter zee zoo beroemde Holland, oefende
zich daar in d. scheepsbouw en wist scheepsbouwmeesters naar zijn rijk to lokken en
weldra had hij zich door zijn zelf gebouwde
vloten d. heerschappij over d. Oostzee bezorgd,
die vroeger na 't verval der Hanzo bijna
on betwist door d. Zweden en Denen was
uitgeoefend. Engeland en Holland behielden
nochtans voortdurend 't overwicht op zee.
Eerst omstr. 't midden der 18e eeuw verkreeg
Engeland een belangrijk overwicht op Nederland, dat 't sedert in steeds toonemende
mate behouden heeft. Eerst in onzen tijd
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wierp ook Duitschland zich als een marltieme mogendheid op en naast Engeland,
Frankrijk en Noord-Amerika beschikt dit
rijk thans reeds over d. machtigste vloot.
d. Nederlandsche vloot bestond in 1892 uit
22 gepantserde schepen (5 ramschepen, 2 rammonitors 10 klasse, 5 rammonitors 2e klasse,
5 monitors 2e klasse en 5 stoornriviervaartuigen) on 68 ongepantserde schepen (n. 1.
31 stoomkanonneerbooten on 37 torpedobooten), die to zamen voor d. verdediging v. kusten, zeegaten, reeden on stroomen bestemd zijn.
Verder had zij in genoomd jaar 3 gepantserde
on 16 ongepantserde schepen, voor d. algemeenen dienst bestemd, alsmede 3 wachtschepen,
16 instructie- en exercitievaartuigen met nog
een stoomschip voor d. hydrographie, welke
voor bijzondere diensten bestemd zijn. Wat
d. sterkte onzer zeemacht betreft, doze ward
voor 1893 aldus opgegeven: binnenslands
(oefeningen en kruistochten) 26 schepen,
bemand met 4500 koppen ; Indische militaire
marine 23 schepen met 2580 koppen, auxiliair
eskader 4 schepen met 1416 koppen, in WestIndie 2 schepen met 238 koppen; eindelijk
nog 7 schepen, met 936 koppen bemand en
bestemd voor d. buitenlandschen dienst en
't politietoezicht op d. zeevisscherij.
d. Opleiding tot zee-officier geschiedt ten
onzent a. 't instituut voor d. Marine to Willemsoord, gemeente Helder. Duitschland heeft
zijn Marine-academie to Kiel, Engeland to
Greenwich, Frankrijk to Brest en Toulon,
Oostenrijk to Pola, Rusland to s. Petersburg,
Italie to Livorno.
IVIarineeren (Fr. mariner) beteekent eigenl.
in 't zeewater leggen, inzouten, verder 't
inmaken v. visch met azijn on kruiderijen
enz. 't Meest bekend is d. gemarineerde haring.
Mariniers. Met dozen naam duidt men
't korps soldaten a., dat bestemd is om d.
dienst a. boord der oorlogsschepen en, voor
zoover zij niet ingescheept zijn, ook in d.zeeplaatsen te verrichten, meer bepaaldelijk tot
bewaking v. 's rijks marine-etablissementen.
't Bestond in 1892 uit 56 officieren en 2205
onderofficieren en manschappen.
d. Eerste maal, dat men v. zoodanig korps
in d. geschiedenis v. ons zeewezen gewaagt,
is ten tijde v. d. raadpensionaris Johan d.
Witt. VOOr dien tijd werden or btj 't naar zee
gaan der vloot manschappen v. d. onderscheidene compagnieen landsoldaten a. boord
der schepen gedetacheerd om als schutters
to dienen op 't dek en in d. marsen. Zoodanig
detachemeiat was gebleken niet doeltreffend
to zijn, wat gedeeltelijk hieraan was toe to
schrijven, dat d. bevelhebbers der compagnieon
niet v. hun baste soldaten afstonden, gedeeltelijk ook daaraan, dat d. soldaten niet a. boord
gewend waren. De Witt, die d. noodzakelijkheld inzag, een vast korps soldaten tot d.
dienst a. boord to bestemmen, deed 't voorstel
tot oprichting v. een regiment, stork 4000
man, dat tegelijkertijd geschikt zou zijn tot
d. dienst v. matroos on soldaat en voortdurend in dienst zou gehouden worden. 't
Kwam tot een uitvoering ; doch, daar er geen
officieren bij benoemd werden, geraakte 't
korps in minachting bij d. matrozen en d.
maatregel voldeed slechts ten halve. 't Gevolg
was, dat er officieren werden aangesteld,
waarna 't in d. oorlog met Engeland gewichtige diensten bewees. Joseph v. Gent, die
later als luitenan•adrniraal nog lofwaardige
diensten a. d. lande bewezen heeft, was d.
eerste kolonel v. d. mariniers. Na 't eindigen
v. d. derden Engelschen oorlog ward 't korps
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evenwel weer ontbonden. Willem III bracht,
als stadhouder, 't onderwerp opnieuw ter
sprake, doch wonder gunstig gevolg. Eerst
toen hij koning v. Engeland was geworden,
mocht hem d. oprichting v. drie regimenten
mariniers gelukken, nadat men weder in
oorlog met Frankrijk 't nadeel v. 't gemis
v. zoodanig korps ondervonden en hoog leergeld betaald had, daar 't ongeval, a. 't eskader
v. d. schout bij nacht Tjerk Hiddes d. Vries
overkomen, gedeeltelijk a. 't ontbreken v. mariniers moot toegeschreven worden. Dat korps
bewees goede diensten in d. Spaanschen
successie-oorlog, doch werd niettemin na d.
Utrechtschen vrede wader afgedankt. 't Duurde
toen weer tot na d. dood v. Willem IV, voordat
er weer a. 't oprichten v. een korps mariniers
gedacht werd. d. Hertog v. Brunswijk, d.
voogd v. Willem V, bewerkte, dat een regiment, dat uit onze West-Indische bezittingen teruggekeerd was, tot bovengenoemd
doel in dienst werd gehouden. Later werd
daaraan nog een tweede regiment toegevoegd ;
doch geen v. beide werd ooit tot zijn eigenlijke
bestemming gebezigd. Toen d. geschillen met
Engeland een meer en meer ernstig aanzien
kregen, vestigde Willem V opnieuw d. aandacht daarop. Werkelijk ontving hij in 1781
machtiging tot oprichting v. een zoogenaamd
Corps de marine, op een sterkte v. 6000 man.
d. Officieren wenden reeds in 't volgend jaar
benoemd ; doch onderscheidene omstandigheden vertraagden d. oprichting v. 't korps
zelf ; in 1789 was men nog niets verder
gekomen ; d. prins deed daarop een voorstel,
waarbij d. sterkte niet moor dan 1700 man zou
bedragen, en vervolgens, toen ook dit niet aangenomen werd, stelde hij voor een minder kostbaar korps scheepsartilleristen saam to stellen ;
doch d. zaak was on bleef onafgedaan. Eindelijk, nadat d. oorlogen on verwikkelingen, die
d. laatste twintig jaren hadden gekenmerkt,
met d. veldslag bij Waterloo geeindigd en
Nederland .met Belgie tot een koninkrijk
vereenigd waren, behoorde ook 't oprichten
v. 't korps mariniers tot d. eerste verrichtingen v. koning Willem I: een bataljon onder
bevel v. d. kapitein ter zee Ziervogel wend
opgericht, doch tegen 't einde v. 1817 werd bepaald, dat 't korps zou bestaan uit 4 divisien,
sterk 84 officieren en 2326 onder-officieren en
manschappen. Dat besluit heeft echter nooit
volledige uitvoering gekregen, doch 't korps
is sedert blijven bestaan.
Marino, Zie San Marino.
Marino (GIAMBATTISTA), 00k MARINI genoemd, een Italiaansch dichter, die in 1569
to Napels gab. werd on in 1625 op d. heuvel
Pausilippo, nabij zijn geboorteplaats (waar
hij een landgoed bewoonde) over]. Hij Meld
zich geruimen tijd op a. 't hof v. Turijn, later
a. dat v. Frankrijk. Onder zijn gedichten is
't vermaardste „Adone", een soort v. heldendicht, dat 't eerst to Parijs in 1623, 't best
to Londen in 1789, 4 dln, is uitgegeven. Als
dichtstuk heeft 't ontegenzeggelijk groote
verdiensten, maar d. uitdrukkingen zijn op
vele plaatsen hoogst onkiesch. MARINO'S kneden
v. d. taal is door onzen P. C. Hooft, die hem
op zijn reis in Italie had leeren kennen, met
goad gevolg op onze, vroeger zoo harde taal
toegepast. d. Nieuwste biographie v. MARINO
werd gegeven door Menghini (1888).
Mario (GIu5EPPE), een beroemd Italiaansch
operazanger (tenor), gab. in 1810 to Cagliari
op Sardinia en over]. in 1883 to Rome. Hij
debuteerde in 1838 in d. Groote Opera to Parijs,
waar hij vervolgens jaren lang veel roam
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inoogstte, evenals to London, s. Petersburg en
in andere groote steden v. one werelddeel.
Marionette, eigenl. een verkleinwoord v.
Maria (dus Marietje of klein meisje), beteekent een popje met beweegbare laden, een
ledepop, marionettenspel is een poppenspel.
Mariotte
(EDME) werd in BourgondiO
omstr. 1620 gab. en over]. in 1684, verscheidene
werken nalatende, wier waarde tegenwoordig
zelfs nog niet betwist wordt. Hij was prior
v. s. Martin- sous-Baune, toen hij in 1666 tot
lid v. d. academie der wetenschappen benoemd
werd. Zonder juist zeer veel gewichtige ontdekkingen to doen, deed hij belangrijke proeven, waardoor hij d. waarheid v. vroegere
stellingen bevestigde. Hij herhaalde d. proeven v. Pascal over d. zwaartekracht en maakte
verschill. opmerkingen, welke a. dien geleerde
ontgaan waren; hij bevestigde d. theorie der
beweging, door Galilei ontdekt, en deed vele
belangrijke ontdekkingen op 't gebied der
hydrostatica of d. leer v. 't evenwicht v.
vloeistoffen. d. Meeste zijner proefnemingen
hadden plaats to Chantilly en op 't observatorium in 't bijzijn v. bevoegde beoordeelaars. d. Bijzonderheden v. zijn leven zijn
minder bekend dan zijn werken, v. welke in
1717 to Leiden en in 1740 to 's-Gravenhage
een verzameling in 2 dln 't licht zag. Zij zijn
o. a. „Traite sur le choc des corps", ,) Essai de
physique" on „Trait() du mouvement des eaux,
du nivellement, du mouvement des pendules".
Zijn „Traite du mouvement des eaux" werd
door La Hire to Parijs in 1786 uitgegeven.
Men vindt zijn lofrede onder die v. d. laden
der academie, die v. 1666-1699 overl. zijn, door
Condorcet uitgegeven.
Mariotte of Boyle (Wet van). Indian
men een bepaalde hoeveelheid v. een gas
achtereenvolgens door twee verschill. krachten (K on K') samenperst, zullen d. ruimten (V en V'), welke zij inneemt, omgekeerd
evenredig a. d. drukkende krachten zijn, dus
V:V' = K':K.
Daze stelling, welke d. wet v. Mariotte of
Boyle genoemd wordt, kan, wat lucht betreft,
proefondervindelijk op d. volgende manier bewezen worden. Men neemt een tweemaal
omgebogen buis met twee ongelijk lange
armen, v. welke d. langste ' open, d. andere
daarentegen gesloten is. Men giet daarin een
kleine hoeveelheid kwik, zoodat d. lucht in
't gesloten been v. die in 't opene afgesloten
is en juist a. d. drukking v. d. dampkring
onderworpen is. Vermeerdert men nu d. hoeveelheid kwik, totdat 't kwik in 't korte
been zooveel gerezen is, dat d. afgesloten
hoeveelheid lucht d. helft v. haar oorspronkelijk volumen inneemt, en meet men nu d.
hoogte der kwikkolom in 't lange been, dan
zal men vinden, dat 't verschil der lengten
v. d. kwikkolommen in d. beide beenen juist
gelijk is a. d. barometerhoogte en dus d.
afgesloten hoeveelheid lucht een drukking V.
twee atmosferen ondervindt; bij genoegzame
lengte v. 't opene been kan men eveneens
aantoonen, dat bij een drukking v. 3, 4, n atmosferen d. ruimte in 't gesloten been 'fe, 1/4, li n v.
d.orspnkelijumtbdag.
d. Wet v. Mariotte werd 't eerst in 1661
door Boyle verkondigd on 15 jaren later
kwam Mariotte, zonder Boyle's arbeid to
kennen, tot dezelfde uitkomst. Zie ook 't
art. gas.
Maris (JACOB), een Nederl. schilder, gab.
25 Aug. 1837 to 's-Gravenhage, begon reeds
op jeugdigen leeftijd zijn studign a. d. teekenacademie, om zich tot landschapschilder to
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bekwamen; hij was een leerling v. Huib v.
Hove en v. StrObel. Toen v. Hove zich in
Antwerpen ging vestigen, volgde MARIS horn
en bekwaamde htj zich a. d. academie Bier
stad verder in d. schilderkunst onder leiding
v. d. directeur der academie, de Keyser. In
1866 begaf MA.RIS zich n. Parijs; hij bezocht er
't atelier v. Hebert en kwam in kennis met
Diaz, Corot, Millet, Dupre en Daubigny. her
in Parijs kwam zijn talent voor landschappen,
met -personen gestoffeerd, tot voile ontwikkeling. In 1871 keerde htj naar zijn vaderland
terug. MARIS' schilderingen en opvattingen
zijn zeer modern; zijn fraaie schakeeringen
v. licht en schaduw heeft hij v. d. Fransche
schilders overgenomen. Uit 't groot aantal
zijner schilderingen zijn d. fraaiste: „Een
breiend meisje a. d. deur v. eon huis"; „Gezicht
op 't IJ"; „Een strandgezicht"; „Gezicht op
Schiedam"; „Een Hollandsch stadsgezicht";
„Licht° 'man"; „Zomermiddag"; „d. Baker"
en „d. Lastige gast". Ook als aquarellenschilder
•en graveur heeft J. MARIS zich naam gemaakt.
Op d. verkooping v. schilderijen to Amsterdam
v. 14 Aug. 1890 gold J. MARIS' „d. Lastige gast"
I 4400 (aangekocht voor 't museum to Dordrecht), 't „Stadsgezicht" f 3410, d. „Zomermiddag" f 1590 en „Lichte maan" f 1375.
Maris (wiLLEm), broeder v. d. voorg. en
()venoms een landschapschilder, werd geb. 18
Febr. 1844 en bezocht evenals zijn broeder
d. Haagsche academie. Zijn schilderijen, voornamelijk Hollandsche landschappen, weiden
met vette koeien, door d. zon beschenen,
munten uit door indrukwekkend natuurschoon. Hiervan zijn d. fraaiste : „Weiden bij
zonneschijn"; „Grazende koeien"; „Zwemmonde eendjes"; „Aan d. oever der rivier";
„Zomerweelde" en „Drinkende koeien". Hij
en zijn brooder behaalden beiden in 1879, op d.
tentoonstelling to Mtnchon, d. eerste medaille.

Maris (MATHIJS), d. oudste der hier genoemde broeders, werd geb. to 's-Gravenhage
in 1835, bezocht d. academie aldaar en to
Antwerpen, vertoefde na 1869 eenige jaren to
Parijs om zich verder in 't genreschilderen
to bekwamen en leeft tegenwoordig to London.
d. Fraaiste zijner schilderingen zijn: „'t Meisje
met d. duiven"; „Vlaamsche keukenmeid";
„Huishoudelijke bezigheden" enz. Zijn schilderstukken munten uit door een .wazig koloriet, een tooverachtig licht en door eon
poetische opvatting, waardoor ze zoo algemean in d. smaak vallen.
(ioNAcio), een Mexicaansch
Mariscal
staatsman, geb. in d. staat Oajaca, werd in
1852 advocaat on was onder president Juarez v.
1868—'69 minister v. Justitie en v. Openbare
Werken en later gedurende 8 jaren gezant to
Washington. Ook president Diaz belastte hem
met gewichtige betrekkingen, o. a. met d.
portefeuilles v. Justitie en Onderwijs en daarna
met d. portefeuille v. Buitonl. Zaken, die hij
tot 1880 behield. Aan dezen waardigen staatsman dankt Mexico d. wet op 't openbaar
onderwijs, een nieuwe rechtspleging en verschill. andere nuttige instellingen.
Marisma's noemt men d. moerassige streken Tangs d. zeekust en d. oevers der rivieren
in Italie en Zuid-Spanje. Vooral heeft men
ze op groote schaal a. d. benedenloop v. d.
Guadalquivir, waar uitgestrekte landen een
groot deal v. 't jaar onder water staan, terwijl slechts bier en daar enkele rietvelden
als. eilanden boven 't water uitsteken.
Maritiem (v. 't Lat. maritimus, v. mare,
d. zee) beteekent: tot d. zee behoorende, d.
scheepvaart of d. zeemacht betreffende.
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Maritza, in d. Oudheid Hebros, d. grootste
rivier v. Europeesch Turktje, ontspringt in
't Rhodopegebergte a. d. Tsjadir-Tepe nabij
d. grans v. Bulgartje, stroomt eerst n. 1-0. en
Z.-0. on daarna v. Adrianopel, waar ze bevaarbaar wordt, n. 't Z. Z.W. en valt na een loop
v. 437 KM. bij Enos in d. Aegeische Zee.
Mariupol, een havenstad in 't Russische
gouvernement Jekatrinoslaw, a. d. noordkust v. d. Zee v. Azow, werd in 1779 door
Grieken, die uit d. Krim naar Rusland verhuisden, gesticht. Vandaar zijn d. 14 980 inw.
voor 't grootste deal nog Griekon, die hun
bestaan vinden in vischzouten, talkzieden on
vooral in scheepvaart on handel. d. Uitvoer
bestaat voornamelijk in graan, lijnzaad, huiden
en talk. Op d. plaats v. Mariupol lag in d.
Oudheid vermoedelijk d. stad Adamacha.
Marius (cAJus), een beroemd Romeinsch
veldheer, in 154 v. Chr. to Arpinum, een klein
stadje in _Rang, uit geringe ouders gob. Hij
trad reeds vroeg in d. krijgsdienst en onderscheidde zich onder Scipio Africanus bij 't
beleg v. Numantium. Vooral door d. invloed
v. 't geslacht Metellus werd hij (119 v. Chr.)
tot volkstribuun verkozen, wat hem niet belette door een wet d. invloed v. d. adel to
beperken. Nadat d. tijd v. zijn tribunaat verstreken was, poogde hij to vergeefs tot d.
waardigheid v. opzichter over d. openbare gebouwen (aedilis) verheven to worden; hij werd
echter twee jaar later praetor on kreeg voorts
't bestuur over een gedeelte v. Spanje, waar
hij een groote gestrengheid betoonde on 't
land v. d. roovers, die er in menigte waren,
zuiverde. Hij verbond zich in d. echt met
Julia, een tante v. Julius Caesar, en kreeg
daardoor een machtigen steun a. dit aanzienlijke geslacht. Als legaat begeleidde hij in
109 d. consul Q. C. Metellus in d. oorlog tegen
Jugurtha on hij betoonde daarin buitengewonen moed en bekwaamheden. In 108 keerde htj
n. Rome terug en werd hij aldaar tot consul
voor 't volgende jaar benoemd, een eer, die
in zeer langen tijd a. niemand v. een geringe
afkomst te beurt gevallen was. Hij werd
tegen d. wil v. d. senaat met d. leiding v. d.
Numidischen oorlog belast on nam bij 't voltallig maken v. zijn leger voor 't eerst behoeftigen en slaven in zijn legioenen op.
MARIUS stak n. Afrika over, sloeg Jugurtha
on Bocchus bij Girt& in 107 en 't volgende jaar
andermaal, waarop zijn quaestor Sulla Bocch us
tot d. uitlevering v. zijn schoonzoon Jugurtha
overhaalde. 't Deel, dat Sulla hierdoor a. d.
roam kreeg v. d. oorlog geeindigd to hebben,
legde d. eersten grond tot d. onverzoenlijken
haat tuss. hem en MARIUS. Doze laatste kreeg
echter d. ear v. eon zegepralenden intocht in
Rome on werd in 104, toen d. Cimbren on
Teutonen Rome bedreigden, ten tweeden male
tot consul benoemd, welke waardigheid hij
nog vier jaren achtereen bekleedde. MARIUS
ging d. Cimbren en Teutonen te gemoet in
Zuid-Gallia en, daar hij tijd won door hun
tocht n. Spanje, legde hij a. d. mond v. d.
RhOne een verschanste legerplaats aan en
liet h aldaar 't beroemde kanaal graven, dat
onder d. naam Fossa Mariana bekend is. In
102 vielen eindelijk d. Teutonen in 't Romeinsche gedeelte v. Gallia. Vruchteloos trachtten
zij MARIUS uit zijn verschansingon to lokken,
om hem slag to leveren ; eerst toen zij aftrokken, volgde hij hen; hij haalde hen in bij
Aquae Sextiae (Aix in Provence) en verniel de
hun leger in eon tweedaagschen strijd. Teruggeroepen n. Italie, waar Catulus tegenover d.
Cimbren stond, nam hij 't opperbevel op zich
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-eon groot aandeel a. d. overwinning. MARIUS
trok Rome andermaal zegepralend binnen en
werd in 't jaar 100 ten zesden male tot consul gekozen. Bij d. oneenigheden, die Rome
toenmaals schokten, koos hij partij voor 't
yolk tegen d. senaat, maar bij 't uitbreken v.
een oproer werd hij door d. senaat genoodzaakt dit te dempen en alzoo d. Patriciers d.
'overwinning te verschaffen. Hierdoor en door
zijn
-zijn wankelmoedigheid verloor MARIUS
invloed; hij verliet Rome en reisde n. Azie,
terwijl Sulla zich tot d. hoogste waardigheden
verhief. Nadat MARIUS te Rome terUggekeerd
was, scheen eon burgeroorlog tuss. hem en
Sulla onvermijdelijk, toen eon gemeenschappelijk gevaar eon afleiding a. d. twist gat'. d.
Oorlog der bondgenooten bedreigde Rome's
bestaan. MARIUS behaalde voordeelen, doch hij
werd in krijgsroem door Sulla overtroffen. Doze
laatste word in 88 tot consul benoemd en door
d. senaat belast met 't voeren v. d. oorlog tegen
Mithridates v. Pontus, toen MARIUS vooral
door toedoen v. d. volkstribuun Sulpicius tot
proconsul benoemd werd on daarbij 't bevel
kroeg over 't lager, tegen d. Pontischen koning
bestemd. Sulla wilde 't bevel echter niet
afstaan, rukte a. 't hoofd zijner legioenen op
Rome aan en dwong MARIUS tot d. vlucht,
nadat daze eenige vrienden v. zijn tegenstander had doen vermoorden. MARIUS ontkwam
- ternauwernood, scheepte zich to Ostia in, doch
werd door eon geweldigen storm op d. kust
v. Circei geworpen. Hij doolde hier eenigen
- tijd rond, totdat hij ontdekt en n. Minturnae
gevoerd werd. 't Bestuur dier stad veroor-deelde hem ter dood, doch men vond niemand,
die dit vonnis a. d. held, die zijn vaderland gored
had, durfde to voltrekken. Eindelijk bood zich
een Cimbrische slaaf hiertoe aan, doch, in d.
tamer v. MARIUS tredende, ontstelde hij zoodanig door 't gezicht v. dozen, die hem donderend d. woorden „Kerel! durft gij Marius
dooden ?" toesprak, dat hij vluchtte. d. Burgers
v. Minturnae besloten toen hem te redden en
brachten hem n. een haven, waar hij ingescheept werd, ten einde n. Afrika over to
steken. 't Was daar, dat hij een Romein, die
hem 't bevel bracht, die streek to verlaten,
.antwoordde: „Ga en zeg a. hem, die u gezonden heeft, dat gij d. vluchtenden Marius op d.
puinhoopen v. Carthago hebt zien zitten !" Hij
hield zich daarna met eenige aanhangers op
''t kleine eilandje Cercina, a. d. Afrikaansche
kust, op, totdat Cinna hem n. Rome terugTiep. Aan 't hoofd v. vier legioenen trok hij
met Cinna, Sertorius en Carbo n. Rome, dat
zich zonder togenstand overgaf. d. GrUze MARIUS was onverzadelijk in zijn wraakoefeningen; 4000 slaven moordden vijf dagen on
nachten lang, totdat Cinna hen zelven list
- neerhouwen. Een groot aantal beroemde man•nen v. d. tegenpartij verloren hierbij 't leven
en Sulla werd tot vijand des vaderlands verklaard. Cinna benoemde zichzelf en MARIUS
tot consuls voor 't jaar 86; doze laatste overl.
echter. op 70-jarigen leeftijd, nadat hij zijn
waardigheid (die hij ten zevenden male be_kleedde) eerst 17 dagen aanvaard had. MARIUS
was ontegenzeggelijk een uitstekend veldheer,
maar mists echter d. eigenschappen v. een
good staatsman. HU was dapper, gewoon a.
ontberingen, maar woest, wreed en een vijand
V. alle beschaving.
Marivaux (PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN
DE), eon Fransch tooneeldichter en romanechrijver, gob. 4 Febr. 1688 to Parijs en over].
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aldaar 11 Febr. 1763. ZUn voorn. tooneelstukkert,
zijn: „Jeux de ]'amour et du hazard", „FausSOS confidences", „L'Opreuve" en „La surprise
d'amour"; zijn voorn. roman is „Vie de Marianne". 's Mans „Oeuvres dramatiques" werden
in 1740 in 4 dln uitgegeven, terwijl zijn
„Oeuvres completes" in 1789 in 12 dln 't Licht
zagen.
Marjolein, Marjolijn, Marjolein
of
Majoraan (Origanum Majorana L. s. Majorana hortensis Moench ). Doze plant behoort
to huis in eenige Zuid-Europeesche landen, in
't noorden v. Afrika en in 't Oosten. In haar
oorspronkelijk vaderland is zij overblijvend
on eon halfstruik, maar bij ons, waar zij om
haar aangenaarn, geurig kruid veal gekweekt
wordt, sterft zij jaarltjks af, tenzU men haar
des winters in potten beware on aldus kunstmatig in leven houdt. d. Wortel v. d. marjolein is vertakt en met eon bijzonder groot
aantal wortelvezels bezet; d. 16 tot 24 cM. hooge
stengel is v. d. grond af vertakt; stengel en
takken zijn onduidelijk vierkantig, roodachtig
bruin en, evenals d. bladeren, vooral naar
boven toe met eon fijn grijs wilt overtogen;
d. bladeren zijn tegenovergesteld, gesteeld,
elliptisch of langwerpig-eirond, in 't ovale
overgaande, stomp, gaafrandig, a. hun voet
eenigermate Tangs d. bladsteel afloopende,
1 1/2 cM. lang, op hun ondervlak v. eenige
dikke aderen voorzien en ten gevolge hunner
beharing grauwachtig groen v. kleur; met
behulp eener loupe bemerkt men tuss. d.
haartjes kleine, gale kliertjes. d. Kleine, witte,
onregelmatige, tegenovergestelde bloemen zijn
vereenigd in dichte, ovale, eindelingsche,
veelal drie aan drie bij elk. geplaatste, zoogen.
aren, die met haar groote. elk. op d. wijze der
dakpannen bedekkende, rondachtige, in 4 rijen
geplaatste, eenbloemige schutblaadjes eon
zeer eigenaardig voorkomen hebben on veal
op vruchtkegels (strobili) gelijken. Wij spraken
v. zoogen. aren, omdat 't strikt genomen goon
aren zijn, daar haar bloemen zich v. boven af
n. beneden ontwikkelen en men hier dus met
eon centrifugale of terminale bloeiwijze to
doen heeft, terwijl d. ware aar tot d. centripetale of okselstandige bloeiwijzen behoort;
men zou ze schijn-aren of cymae spicatae kunnen noemen. d. Kelk is overblijvend, korter
dan d. schutblaadjes, V. voren bijna tot op d.
grond toe ingesneden on verbreed tot een
rondachtig, omgekeerd-eirond blad, terwijl d.
kelkbuis zeer klein is en twee kleine tandjes
d. plaats der onderlip bekleeden; d. tweelippige bloemkroon heeft een rechte buis, een
uitgerande boven- on een 3-spletige onderlip;
d. meeldraden steken boven d. bloemkroon nit;
d. helmknophokjes zijn door een breed helmbindsel v. elk. gescheiden; 't stijltje is in 't
midden v. een vierdeelig vruchtbeginsel geplaatst en loopt in een tweespletigen stempel
uit. d. Vrucht is eon uit vier nootjes bestaande splitvrucht. d. Marjolein, die bij ors
in 't laatst v. d. zomer bloeit, behoort tot d.
natuurl. plantenfam. der Lipbloemigen (Labiatae) on in 't stelsel v. Linnaeus tot d. le orde
der 15e klasse (Didynamia Gymnospermia).
't Kruid der marjolein (Herba Majoranae s.
Sampsuchi) is zeer aromatisch on wordt, behalve tot menig huishoudelijk gebruik, ook
in d. geneeskunde aangewend; 't dient o. a.
tot beTeiding v. Spiritus traumaticus on Sp.
aromaticus.

Mark is d. benaming v. een vroeger gebruikt gewicht, gelijk staande met ongeveer
245 grammerr; doze waarde verschilde echter
in d. onderscheidene gevallen, in welke 't mark.
21
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gebezigd werd. 't Amsterdamsche pond, geltjk
staande met 0,49409 KG., was verdeeld in
2 mark, 't mark in 8 onsen, 't ons in 8
drachmen. 't Parijsche pond, gelijk •staando
met 0,489506 KG., was verdeeld in 2 mark, 't
mark in 8 onsen, 't ons in 8 gros, 't gros in
3 deniers, 't denier in 24 greinen. 't Mark
trooisch, dat als gewicht v. edelgesteenten,
goud en zilver gebezigd werd, stond gelijk
met 0,24608386 KG. Als gewicht v. edelge•
steenten hield 't mark 1200 karaat, 't karaat
64 grein. Ter bepaling v. 't gehalte v. goud
werd 't mark berekend op. 24 karaat, 't karaat
op 12 grein. Bij d. opgave v. 't gehalte v. zilver deed 't mark 12 penning, d. penning 24
grein. Om d. zuiverheid v. goud uit to drukken gaf men 't aantal karaten en greinen
zuiver goud• op, dat in een mark v. dat metaal voorkwam ; en evenzoo bij zilver d. penningen en greinen. Zuiver goud stond dus
gelijk met goud v. 24 karaat.
Als munt is d. mark verdeeld in 100
Pfennige, d. grondslag v. 't Duitsche muntstelsel volgens d. wet v. 4 Dec. 1871. Tot d. gouden standpenningen behooren daar munten v.
20, 10 en 5 mark, alle met een gehalte v.
0,9. 1395 Mark in doze goudstukken bevatten
500 gram fijn goud. 1 Thaler = 3 Mark.
1 Mark = ongeveer 60 cts (Nederl.).
Mark,. eertijds een graafs. in Duitschland,
gelegen in d. Westphaalsche kreits, thans
behoorende tot 't koninkrijk Pruisen en een
deel uitmakende v. 't regeeringsdistrict Arnsberg. 't Grensde t. N. a. 't vorstendom Munster;
t. 0. a. 't hertogdom Westphalen; t. Z. en W.
a. 't hertogdom Berg. d. Ruhr verdeelt 't
landschap, dat een oppervl. heeft v. 30 vk.
mijlen, in twee deelen, waarvan 't noordelijkste, Hellweg genaamd, een merkbaar grootere uitgestrektheid heeft dan 't zuidelijkste,
't zoogen. Zuidland. 't Eerstgenoemde is zeer
vruchtbaar en bijzonder geschikt voor landbouw en veeteelt; 't laatstgenoemde daarentegen is onvruchtbaar, doch levert ijzererts
en steenkolen. 't Aantal inw. bedraagt 150000,
grootendeels d. Lutherschen godsdienst belijdende. 't Graafs. Mark was door erfenis a. d.
keurvorsten v. Brandenburg gekomen en vervolgens onder dat huis gebleven. 't Genoot
onder d. vorsten v. dat huis welvaart en
bloei. d. Verwikkelingen, die in 1805 en '06
plaats grepen, ontnamen Frederik Wilhelm III
bij d. vrede v. Tilsit dat gedeelto v. zijn rijk,
'twelk vervolgens bij 't depart. v. d. Ruhr
word ingeltjfd, tot in 1813, toen 't na d. val
des Franschen keizers weer a. Pruisen kwam.
Mark of Marke is ook d. zeer algemeene
benaming voor grens of grensgewest; zoo
spreekt men v. d. Spaansche mark, d. Oostenrijksche mark enz. Verder beteekent 't een
onverdeeld grondeigendom, zooals deze in
ons land en elders voorkwamen. 't Markeboek
is 't register eener marke; een markgenoot
d. medebewoner eener zelfde landstreek; een
markpaal of marksteen een grenspaal of
grenssteen.
Mark Brandenburg, Zie Brandenburg.
Markab, een ster v. d. tweede grootte in
't sterrenbeeld Pegasus, door Bayer met
aangeduid, d. westelijkste of meer rechtsche
v. d. groote ruit, uit vier sterren v. dezelfde
grootte bestaande en in bijna in een rechte
lijn staando drie sterren v. 't sterrenbeeld
Andromeda uitloopende. Rechte klimming:
3443 12'; noorder-declinatie : 14 21'.
Markasiet (ook straalkies of waterkies
genoemd) is een rhombisch kristalliseerend,
grauwachtig geel mineraal, dat iets harder is

dan veldspaath, 't soort. gew. 4,65 . h 4,88 bezit
en uit een verbinding v. zwavel en ljzer (Fe S2)
bestaat. 't Hoeft dus dezelfde samenstelling
als tizerkies (zie 't art. fjzer). 't Komt o. a.
voor bij Clausthal, Freiberg en Schemnitz en
in Derbyshire.
Markeb, een ster v. d. vierde grootte in
't slechts gedeelteli.jk op ooze breedte zichtbare sterrenbeeld 't schip Argo. R. K. 113° 4
Z.-D. 26° 27'.
Markelo, een gemeente in d. Nederl.
prov. Overijsel, ruim 'een uur t. W. v. Goor,
met 4250 inw. In d. nabtjheid heeft men d.
Markelerberg.

Marken, een klein eiland in d.Zuiderzee,.
tot d. prov. Noord-Holland behoorende, waarvan 't een eigen gemeente vormt en v. welks
kust 't door d. Gouwzee gescheiden wordt.
't Hoeft een oppervl. v. 294 HA. en telt 1300.
inw., die, over 7 buurten verspreid, zich onderscheiden door ouderwetsche zeden en kleedil
en die in vischvangst hun hoofdmiddel
bestaan vinden. d. Grond is moerassig en a.
overstroomingen blootgesteld, want d. dijken
zijn slechts een meter hoog; daarom heeit
men er d. huizen op d. werven (vliedbergen)
gebouwd. Op d. Monnikenwerf staat d. kleine
hervormde kerk v. 't eiland, dat men mete
behulp v. een botter v. Monnikendam uit't best bereikt.
Marken (Italiaansch Marche). een landstreek (compartimento) v. 't koninkrijk Italie,
ligt in 't 0. v. Midden-Itali6, strekt zich v. d.
Adriatische Zee in 't 0. tot d. Apennijnen
in 't W. uit, bevat d. prov. Pesaro en Urbino,
Ancona, Macerata en Ascoli Piceno en heeft
op 176V, vk. mtjlen 978 447 inw. Van oudsher
vormden d. Marken een veel betwixt grensgebied. Zij kwamen in 1523 a. d. Kerkel. Staat
en in 1860 a. 't koninkrijk Itali8.
Marketenter,
vro u w el. marketentster, (v. 't Ital. mercatante, koopman, koopvrouw) beduidt een veld- of legerkramer (-ster),
die in d. legerplaats d. soldaten v. ververschingen voorziet. Een ander° naam ervoor
is zoetelaar of -ster, een woord, niet v. zoet
maar v. zieden, koken afgeleid.
Markewitsch (BOLESLAW MICHAILOWISCH),.
een Russisch schrijver, geb. in 1822 to s. Petersburg, bezocht 't lyceum aldaar en vervolgens d..
universiteit to Odessa en ging daarna in staatsdienst, doch verliet dozen in 1875. Nu wijdde
hij zich geheel a. d. letteren, nadat hij reeds
vroeger eenige vertellingen geschreven had.
Hij overl. 8 Nov. 1884 to s. Petersburg. In d.
jaren 1878—'84 verscheen zijn belangrijk work.
„Vor fiinfundzwanzig Jahren". Hierna „Die
Umwalzung" on „Der Abgrund". Doze bevatten een zeer interessanto schildering v. 'tleven
der hoogere en middelbare standen in Rusland,
terwijl hij in zijn roman „Die Umwalzung"
hoofdzakeltjk d. nihilistische beweging behandelt. d. Volgende roman, „Besdna", is niet
zoo boeiend. Een gezamenlijke uitgave zijner
werken verscheen in 11 din to s. Petersburg, 1885.
Markgraaf was in 't oude Duitsche rijk
een grensbevelhebber, onder wien in zaken
v. oorlog d. overige graven v. 't grensland
stonden. Aan dit ambt, dat Hendrik I in d.
eerste helft der 10e eeuw tegen d. Slaven,
Polen on Noormannen in Meissen, NoordSaksen en Silezie invoerde, waren d. inkomsten eener streek lands verbonden, waarvan
't bezit in d. 12e eeuw erfelijk was en dat met
d. overige bezittingen v. 't daarmee beleende
grafelijke geslacht markgraafschap genoemd
werd. Aan dit hooge rijksambt waren rechten

MAR.

323

v. landsregeering en d. rang v. rUksvorst verbonden, zoodat een markgraaf in rang boven
d. graven, doch onder d. hertog stond.
Markham (ALBERT HASTINGS), een Engelsch marine-officier en noordpoolreiziger,
nam deel a. d. beroemde noordpoolexpeditie
v. 1875—'76 onder kapitein Nares. Hij kwam
12 Mei 1876 dichter bij d. noordpool dan eenig
poolreiziger voor hem, nl. tot 83° 20' N.-Br. Deze
breedte ward alleen door d. Amerikaanschen
luitenant Lockwood, 13 Mei 1883, nog overschreden; daze kwam tot 83° 24 N.-Br. Een in
1879 op 't jacht „d.IJsbeer" ondernomen tocht,
ten doel hebbende d. IJszee bij Franz-Josephland to onderzoeken en zich omtrent d mogeliikheid v. een pool vaart in die richting to vergewissen, kon om d. groote ijsmassa's niet
worden ten uitvoer gebracht. Hij schreef een
aantal reisverhalen, o. a.: „A whaling cruise
to Baffin Bay and the Golf of Boothia. With
an account of the survivors of the crew of
the Polaris" (1874, 2e dr. 1875) en „Polar reconnaissance : voyage of the Isbiorn in 1879" (1881).
Markham (CLEMENTS ROBERT), een Engelsch geograaf en reiziger, gab. 20 Juli 1830
to Stillingfieet bij York, nam v. 1850--'51 a. d.
expeditie ter opsporing v. Franklin deel en nam
daarna ztjn ontslag uit d. Engelschen dienst.
In 1852 en 1853 reisde hij in Peru, waar hij d.
taal. geschiedenis en oudheden der Inca's bestudeerde, en v. 1859—'61 was htj belast met
d. overbrenging en aanplanting v. d. kinaboom
in India, welke onderneming naar wensch
slaagde. Van 1862—'63 vertoefde MARKHAM in
India en hij begaf zich er in 1865 nogmaals heen,
oin zich v. d. toestand der kinaplantages en
paarlvisschertj to vergewissen. Hij zag zich
bij zijn terugkeer in Engeland beloond door
zijn benoeming tot ridder v. d. Bath-orde,
door d. grooten prijs bij d. Internationale Tentoonstelling v. 1867 in Frankrijk on door 't
Lidmaatschap v. d. KeizerlUke Academie v.
d. Naturae Curiosorum in Duitschland. In 1867
nam hij deel a. d. expeditie n. Abessynie en
sedert 1869 is hij secretaris v. 't ministerie v.
India. Hij schreef The war between Peru
and Chili 1879—'82" (1882) en gaf een aantal
werken over zijn reizen in 't licht.
Markies (marquis) is in Frankrijk d. titel
v. d. bezitter v. een markiezaat, of wel een
adellijk persoon, die tuss. d. hoogen en lagen
adel in staat. In Italie staat een markies (marchese) in rang boven een graaf en ook in
Engeland volgt hij op d. hertogen.
Markiezen-eilanden, Zie Marquesas.
Markirch (Fransch s. Marie aux Mines),
ook Mariakirch, in 't RUksland Elzas-Lotharingen (district Opper-Elzas), met 11 885 inw.,
ligt in d. Vogezen in 't dal v. d. boven-Leber.
Markirch is een der belangrijkste industrieplaatsen v. 't Rijksland. In 1755 richtte hier
Johann Georg Reber d. eerste katoenspinnerij
en spoedig daarna d. eerste wolweverij op;
tegenwoordig vinden 35-40 duizend arbeiders
in Markirch en 't Markircher dal hun bestaan
in d. vervaardiging der Markircher geweven
stoffen. Bovendien wordt er nog wol- en zijdeweverij, ververij, bleekerij, drukkeri,j en katoenspinnerij uitgeoefend.
Markomannen
(Lat. Marcomanni) of
grensbewoners. Onder dezen naam komt bij
Caesar on Florus een Duitsche volksstam
voor, die in d. omtrek v. d. Main schijnt gewoond to hebben. Later breidden zij zichmeer
naar 't 0. uit, naar d. Donau, waar zij eerst
door Trajanus on Hadrianus werden In toom
gehouden, doch zich in d. helft der 2e eeuw
met d. overige volken langs d. Donau op
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't Romeinsche rijk wierpen, waartegen gedurende 15 jaren (166-180) een fella krijg door
hen ward gevoerd, die, daar d. Markomannen
tot d. voornaamsten a. d. eene ztjde behoorden, d. Markomannische oorlog genoemd
wordt. Aan Marcus Aurelius gelukte 't, hen
terug to drijven, doch omstr. 270 rukten d.
Donau-volken andermaal voorwaarts, waarbij
d. Markomannen door Rome slechts met d.
uiterste moeite werden afgeslagen. Met d. 4e
eeuw verdwijnt hun naam uit d. geschiedenis.
Markull (FRIEDRICH WILHELM), een Duitsch
organist en componist, gab. in 1816 to Reichenbach en overl. in 1887 to Dantzig, waar
hij a. d. Groote kerk verbonden was. HO
componeerde verscheidene oratoria, opera's,
koorwerken, psalmen, symphonieen en andere
werken voor orgel on klavier.
Marlborough (JOHN CHURCHILL, hertog
v.), een der grootste Engelsche veldheeren en
staatslieden, ward 24 Juni 1650 uit een oud,
doch verarmd geslacht to Ashe in Devonshire
gab. Page v. d. hertog v. York (later Jacobus
II) zijnde, benoemde daze hem, daar hij veal
lust in d. krijgsstand toonde, op 16-jarigen
leefttjd tot vaandrig bij d. garde. Als zoodanig woonde hij 't ontzet v. Tanger on
verschill. gevechten tegen d. Mooren bij en
na zijn terugkomst ward hij als kapitein bij
't regiment v. Monmouth geplaatst. Dit regiment maakte een deel uit v. d. Engelsche
troepen, die in 1672 tot versterking der Franschen naar d. Nederlanden gezonden warden.
Reeds in d. eersten veldtocht verwierf htj d.
loftuitingen v. Turenne en in 1673 schonk
Lodewijk XIV hem d. rang v. luitenant-kolonel
als belooning voor zijn gedrag bij 't beleg
v. Maastricht. Hij diende tot in 1677 bij d.
Fransche lagers, keerde daarop naar Engeland
terug on huwde in 1678 d. schoone Sarah
Jennings, die toen reeds d. gunstelinge der toekomstige koningin Anna was. Dit on d. gunst
v. d. hertog v. York, die Churchill's zuster
Arabella tot maitresse had, deed hem een
regiment verwerven on schonk hem d. schoonste vooruitzichten voor zijn volgende loopbaan. Toen Jacobus II in 1685 d. troon beklommen had, ward Churchill tot generaal
en baron v. Sundridge benoemd. Niettegenstaande hij veal ijver betoonde bij 't onderdrukken v. d. opstand des hertogs v. Monmouth, was hij afkeerig v. d. reactionnaire
plannen v. 't hof on trad hij in onderhandeling
met d. prins v. Oranje. Toen daze to Torbay
landde, ging hij zelfs met d. troepen, die
Jacobus hem toevertrouwd had, tot hem over
en toonde hij een buitengewonen ijver, om tot
d. val zijns weldoeners mee to werken. Willem III benoemde hem tot loon hiervan tot
hertog v. Marlborough on lid v. d. geheimen
raad on droeg hem d. onderwerping v. Ierland
op. Hij vertraagde evenwel zijn afreis, totdat
Jacobus Ierland verlaten had, on onderwierp
toen 't eiland volkomen. Hierop kreeg hij
't bevel over d. Engelsche troepen die in d.
'
Nederlanden Frankrijk moesten bestrUden.
d.
Veldtochten v. 1689, 1690 on 1691 gaven hem
gelegenheid zich to onderscheiden, vooral in
't gevecht bij Walcourt.(27 Aug. 1689). Naar
Engeland teruggekeerd, ward htj onverwachts
in hechtenis genomen, v. al zijn waardigheden
Ontzet on in d. Tower opgesloten, daar men
hem v. verstandhouding met Jacobus II verdacht. Hoewel men horn door gebrek a. bewijzen (die eerst later a. 't licht zijn gekomen)
niet veroordeelen kon, bleef hij in ongenade
tot d. dood v. koningin Maria, die hem een
bijzonderen haat toedroeg. Na d. vreie v.
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Rijswijk (20 Sept. 1697) werd hij a. 't hof
teruggeroepen en d. koning benoemde hem
tot gouverneur v. d. jongen hertog v. Gloucester (16 Juni 1698). Deze overl. reeds in 1700
en bij d. verwikkelingen, door d. Spaansche
erfopvolging ontstaan, kreeg MARLBOROUGH
't bevel over 't Britsche leger in d. Zuidelijke
Nederlanden en werd hij tot buitengewoon afgezant bij d. Vereenigde Provincien benoemd.
Eer d. oorlog uitbrak, overl. Willem III; hij
werd door koningin Anna opgevolgd en deze
benoemde MARLBOROUGH tot ridder der orde
v. d. kousenband en verleende hem een onbeperkten invloed; zonder d. titel te bezitten
was hij inderdaad regent v. 't koninkrijk en,
terwijl zijn gemalin d. koningin beheerschte,
bestuurde hij 't ministerie Godolphin.
Als opperbevelhebber der verbonden troepen
in d. Nederlanden opende hij d. veldtocht v. 1702
met d. verdrijving der Franschen uit OpperGelderland en liet hij Venlo, Roermond en Luik
door d. bekwamen Coehoorn innemen. In 1703
trok d. Britsche veldheer n. Duitschland; hij
verbond zich met .Eugenius v. Savoye en sloeg
d. Beieren bij Donauworth en d. Franschen bij
Blenheim of Hochstadt (13 Aug. 1704), zoodat
hij in Duitschland en d. Nederlanden als een
redder werd aangezien. d. Koningin v. Engeland en 't parlement schonken hem 't schoone
domein Woodstock en • d. eerste liet daar
't slot Blenheim bouwen, terwijl d. keizer
hem tot Duitsch rijksvorst verhief. 't Jaar
1705 bracht hij met staatkundige zendingen
door en in 't volgend jaar hervatte hij d.
leiding der krijgszaken en sloeg hij d. Franschen
maarschalk Villars bij Ramillies zoodanig,
dat d. Franschen tot dicht a. hun grenzen
teruggedrongen werden. In een persoonlijk
onderhoud met Karel XII v. Zweden wist
hij dozen vorst to bewegen zich onzijdig to
houden, terwijl hij zich uit al zijn macht
verzette tegen 't aannemen der vredesvoorwaarden, door d. vernederden Lodewijk XIV
aangeboden. Naar men beweert, leidde d.
staatkunde hem hierin niet alleen, maar ook
grootendeels zijn onverzadelijke eer- en hebzucht. Na eon kort verblijf in Engeland, waar
's mans vijanden 't hoofd reeds begonnen to
verheffen, keerde hij naar 't oorlogstooneel
terug; hij won in 1708 d. slag bij Oudenaarde en
nam met prins Eugenius Lille of Rijssel. In
1709 behaalden beide veldheeren een bloedige
overwinning bij Malplaquet en zij namen in
't volgende jaar een groot aantal vestingen.
Gedurende dien tijd echter werd in Engeland
zijn val voorbereid. Zijn gemalin verloor
door haar onverdragelijken trots d. gunst der
koningin; d. tory's, voor d. vrede gestemcl,
kregon d. overhand, 't ministerie Godolphin
moest in 1711 aftreden en werd door 't ministerie Oxford vervangen en MAR LBOROUGH,
hoewel zelf gematigd tory, werd bij zijn
terugkeer in London door d. beide parlementen v. verduistering v. golden aangeklaagd.
d. Koningin ontzette hem (1 Jan. 1712) v. al
zijn ambten, doch staakte, vooral op aandrang
v. prins Eugenius, die met MARLBOROUGH zeor
bevriend was, d. rechterlijke vervolging. MARLBOROUGH verliet nu zijn vaderland en bezocht
Holland en Duitschland, waar men hem
't door d. keizer geschonken vorstendom
Mendelheim zonder schadeloosstelling weer
ontnam. Na Anna's dood keerde hij in 1714
n. Engeland terug on George I, die a. MARLBOROUGH'S partij d. kroon to danken had, ontving hem met veel onderscheiding en herstelde hem in al zijn waardigheden. Hij
genoot evenwel zijn herwonnen . geluk niet
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lang en in 1715 was 't laatste bedrijf v. zijn
openbaar leven 't bestrijden v. d. pretendent
in Schotland. 8 Juni 1716 door een beroerte
getrofren, bleef hij in een ziekelijken toestand
en overl. hij 17 Juni 1722.
was d. grootste veldheer
MARLBOROUGH
zijner eeuw; hij Teed nooit een ernstige nederlaag en betoonde een bijzondere koenheid en
werkzaamheid. Als staatsman had hij een
groot redenaarstalent en hij wist in d. persoon-

lijken omgang ieder voor zich in te nemen.
Zijn voorn. gebrek was gierigheid on hebzucht;
hij liet 't aanzienlijke vermogen na v. 15
millioen gulden. — Men zie over MARLBOROUGH: „Memoirs of J. Duke of Marlborough
with his original correspondence" by W. Coxe,
„The dispatches of the Duke of Marlborough"
by Murray, „Life of Marlborough" by Macfarlane en Goslinge, „MOmoires relatifs b, la
guerre de succession" (1706—'11); terwijl men
verder kan raadplegen d. levensbeschrijvingen,
v. hem gegeven door Creighton (1879) en
Saintsbury (1885).
Marlijn, Zie Touw.
Marlitt (E.), 't pseudoniem v. Henriette
Christina Frederika EUGENIE JOHN. Doze
schrijfster werd 5 Dec. 1825 to Arnstadt in
Thilringen gob. Haar fraaie stem on muzikale
talenten deden haar d. gunst verwerven v.
d. vorstin v. Schwarzburg—Sondershausen,
die 't meisje op haar kosten n. Weenen liet
gaan, ten einde haar aanleg to doen ontwikkelen. Na eon driejarige studio trad zij
als zangeres op. doch al spoedig moest zij
doze loopbaan vaarwel zeggen wegens een
oorziekte. Nu nam haar beschermster haar
wederom tot zich en Eugenie John begon
zich op d. talon toe to leggen. In 1863 begaf
zij zich n. Arnstadt, waar d. begaafde en
veel geprezen romanschrijfster 22 Juni 1887
overl. Haar eerste novelle, getiteld „Die zwolf
Apostel", verscheen in 1865 in d. „Gartonlaube" en viol door d. levendigen verhaaltrant
en kleurrijke schildering v. d. inhoud algemeen in d. smaak v. 't groote publiek.
Daarop volgden „Goldelse" (1865, 15e dr.
1885), „Das Geheimniss der alten Mamsell"
(1868), „Reichsgrafin Gisela" (1869)Das Heideprinzeschen" (1871), „Die zweite Frau" (1874),
„Im Hausa des Kommerzienrats" (1874), „Die
Frau mit den Karfunkelsteinen" (1885) e. a. Al
deze werkon verschenen 't eerst in d. „Gartenlaube" en werden daarna afzonderlijk uit.
gegeven on in verscheidene talon overgezet;
ook ten onzent zag nog onlangs een geniustreerde uitgave in 10 dln 't licht.
Manly of Manly le Roi, een vlek, a. d.
Seine op een mi,j1 afstands v. Versailles gelegen,
was voor d. omwenteling in 't bezit v. een
prachtig lustslot, door Lodewijk XIV gesticht,
dat met een verrukkelijk park omgeven was.
In d. omwentelingsjaren werd dit alles verwoest. Tegenwoordig heeft men er d. stoommachine, welke 't water der Seine ten behoeve v. d. fonteinen v. Versailles 160 M.
in d. hoogte drijft. Niet ver v. Manly ligt
't kasteel Lucienne, door Lodewijk XV voor
d. hertogin Dubarry gebouwd.
't oostelijkste gespanschap
Marmaros,
v. Hongarije, vk. mijlen groot met
227 440 inw., voor 't grootste deel GriekschKath. ; 't wordt door d. boven-Theiss en hare
vischrtike bronrivieren doorstroomd en d.
Karpaten loopen or doorheen. Meer dan d.
helft v. 't gespanschap is met woud bedekt..
d. Landbouw Levert niet genoeg op voor d.
behoeften; d. veeteelt daarentegen wordt op
groote schaal gedreven; d. bodem Levert goud,
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bergkristal (Marmaroser diamanten), petroleum en ontzaglijk groote lagers steenzout. d.
Bevolking bestaat uit Roethenen, Slowaken,
Zigeuners, Joden, Walachen, Magyaren en
Duitschers. d. Hoofdstad, Marmaros-Sziget, met
10 852 inw., ligt a. d. Theiss.
Marmelade (v. 't Portug. marmelo, een
kweepeer) is een confituur v. zeer gaar
gekookte, bijna tot brij gemaakte vruchten.
Met suiker verdikt on met specerijen vermengd. wordt 't in bussen in d. handel
gebracht. d. Meest gezochte marmelade komt
uit Italie , maar ook Frankrijk, Oost- en WestIndiO hebben hun fijne marmelades.
Marmer noemt men een soort v. dicht
korreligen kalksteen, die zich gemakkelijk
laat bewerken en polijsten. Dit gesteente, dat
uit calciumcarbonaat (CaCO 3 ) bestaat, is v.
een onschatbare waarde yoor d. beeldhouwers
en hoogst belangrijk voor d. bouwkunst. 't Is
d. stof, waaruit zoowel d. groote beeldhouwers
v. Griekenland, Phidias en Praxiteles, als d.
latere, Canova, Thor waldsen, Dannecker, Royer
e. a., hun meesterstukken schiepen.
d. Hardheid v. 't marmer valt tuss. die v.
gips en vloeispaath en 't soort. gew. bedraagt
'2,7. In d. zuiversten toestand is 't wit, doch
ineestal is 't door ijzeroxyde roodachtig, door
ijzeroxydhydraat geel, door koolstof of bitumen zwart of grtjs gekleurd, waardoor er
niet zelden blau we, gele en roode schakeeringen in worden aangetroffen. Soms komen er
ook andere delfstoffelijke zelfstandigheden in
voor, bijv. hoornblende, talk, chloriet, serpentijn, ijzerkies of pyriet, loodglans, die er korrelachtig in verspreid of in bijzondere figuren
of als aderen in verdeeld zijn. Met zuren
bruist 't sterk op en door branden geeft
't bijtende of zoogen. ongebluschte kalk.
't Eigenlijke marmer wordt alleen in primitieve of overgangs-formatien aangetroffen.
Talloos zijn d. verscheidenheden der marmersoorten. d. Verscheidenheid ten aanzien der
kleuren en kleurschakeeringen is zoo onnoemelijk groot, dat 't onmogelijk is, daaruit een
rangschikkend stelsel te vormen. Men heeft
gepoogd haar soms naar d. overhand he bbende
kleuren te rangschikken, gelijk ook naar d.
plaatsen, waar zij voorkomen of v. afkomstig
zijn. Volgens haar natuurlijke geaardheid
rangschikt Brard d. marmersoorten in d.
volgende acht klassen:
1. Eenkleurig marmer, waaronder alleen wit
en zwart marmer verstaan wordt.
2. Bent marmer, met bonte kleurteekeningen,
vlekken, aderen en dergelijken.
3. Madreporen-marmer, door ingesloten versteeningen v. koraaldieren gekenmerkt. d.
Lich daarin bevindende madreporen zijn door
d. teedere, stervormige of gestreepte af beelclingen, welke v. die v. schelpdieren zeer
bepaald onderscheiden zijn, licht to herkennen.
4. Schelpen-marmer, dat versteeningen v.
schelpdieren bevat in een grondmassa v. dichten kalksteen.
6. Lamachel-marmer, dat v. een donkerbruine kleur is en bijna geheel uit schelpen
bestaat, welke door kalksteen als bindmiddel
zijn vereenigd. Soms onderscheidt zich dit
gesteente door d. prachtigste opaliseerende
kleurspelingen, zooals zulks o. a. 't geval is
met 't marmer v. d. Bleiberg in Karinthie.
6. Cipolien-marmer met groenachtige aderen
v. talk of chloriet, die daaraan een rondschalig aanzien geven.
7. Breccie-marmer, uit onregelmatige hoekige
brokstukken v. verschillend gekleurd kalk-

MAR.

steen bestaande, die zich tot een zeer verdichte massa verbonden hebben.
8. Poddingsteenmarmer, alleen v. 't voorgaande daarin verschillende, dat d. samengelijmde of verbondene deelen afgeronde rolsteenen zijn.
In 't algemeen levert Italio thans 't voortreffelijkste marmer op voor beeldhouwers.
Aan 't hoofd daarvan staat ongetwijfeld
't Carrarische marmer,afkomstig uit d. groevea,
welke gelegen zijn in d. nabijheid v. 't stadje
Carrara, a. d. westelijken voet der Apenniinen,
16 uur gaans t. 0.-N.-0. v. Florence. Aldaar
bevinden zich talrijke steengroeven in drie
smalle valleien tuss. steile berg wanden, welke
voor vele menschen onuitputtelijke bronnen
v. bestaan opleveren. 't Aldaar voorkomend
marmer (hoewel er onderscheidene soorten
bestaan) is zeer fijnkorrelig en v. een uitstekend
witte kleur, die zich ook door langdurigheid
v. tijd slechts weinig (zooals zulks bij vele
witte marmersoorten 't geval is) in 't geelachtige verandert. d. Groeven werden reeds ten
tijde v. Julius Caesar ontdekt en destijds zeer
algemeen tot beeldhouwwerken aangewend.
Een groot nadeel heeft soms dit marmer
wegens d. grijze aderen, die no en dan daarin
voorkomen en dikwerf door 't onverwacht to
voorschijn komen bij een bijna voltooid kunstwerk d. kunstenaar niet weinig verdriet veroorzaken. Vandaar dat vele beeldhouwers n.
Carrara reizen om d. stof voor hun werken uit
to kiezen; zij bearbeiden die dikwijls in 't ruw
om er zeker v. to zijn bij verdere bewerking
niet op gebrekkige en voor hun doel nadeelige plaatsen te stooten. Zelfs hebben sommige
kunstenaars hun werkplaatsen in d. onmiddellijke nabijheid der steengroeven opgeslagen.
0. a. werden, om slechts een voorbeeld te
noemen, d. marmeren leeuwen, welke te Parijs
d. Tuileri6n versieren, in d. werkplaatsen te
Carrara vervaardigd. Ook bevat 't hier voorkomende marmer soms kleine doorzichtige
bergkristallen, d. zoogen. Carrarische diamanten. Volkomen zuivere blokken v. d. beste
hoedanigheid zijn zoo zelden, dat d. kub. meter
daarvan circa 1200 gulden kost.
Ook heeft men uitnemend schoon wit marmer in d. omstreken v. Padua, Pisa, Magarega, bij 't Lago Maggiore en bij Mergozza,
v. welke laatste plaats 't warmer is gehaald
voor d. bouw der wtjdberoemde domkerk teMilaan. Zwart marmer vindt men in d. om-streken v. Bergamo, Rome en PolveroSo ; groen
bij Suza en bij Pratt(); geel bij Siena en Brema;
rood bij Luggezana, Verona en Bretonico;
on 't zoogen. ruInen- of landschap-marmer
bij Florence. Van d. op Sicilie voorkomende
marmersoorten is 't zoogen. Siciliaansche jaspis
zeer beroemd; 't heeft een roode kleur met
breede bandvormige strepen, die zigzagsgewijs in 't witte, roode en groene heen on
weer loopen.
Bij Onofrio op 't eiland Corsica komt eon
zeer schoon, dicht, fijnkorrelig en melkwit
marmer voor, dat zeer veel op 't Carrarische gelijkt.
't Eiland Elba bezit een menigte zeer uitgestrekte marmergroeven, die wit marmer met
zwartachtig groene aderen opleveren.
Vele schoone marmersoorten komen ook
in Beieren on Saksen voor. Voorts leveren
Engeland, Schotland, Ierland, Frankrijk en
Belgie marmersoorten v. verschill. kleuren op.
d. Belgische marmersoorten hebben wegens d.
ingesloten madreporen, wanneer zij gepolOst
zijn, een bevallig aanzien. 't Zwarte marmer
v. Theux on Dinant is zeer beroemd.
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Als een bijzonderheid deelen wij nog mee,
dat onlangs ook op Java, in d. residentie
Kediri (afd. Ngrowo), nabij d. rivier v. dezen
naam, zeer aanzienlijke groeven v. 't fraaiste
witte marmer zijn gevonden. Op last v. 't
Nederl. bestuur zijn die groeven onderzocht
en men heeft bevonden, dat een onuitputtelijke voorraad v. deze kostbare steensoort
hier to exploiteeren zou zijn.
Van d. marmersoorten, waarvan d. Ouden,
inzonderheid d. Grieken en Romeinen, zich
bedienden, zijn d. volgende 't meest bekend.
Parisch marmer, v. 't eiland Paros (een
der Cycladen), 'twelk wit, v. een bladerig
korrelige samenstelling is en een eigenaardigen
wasachtigen glans bezit. Vele standbeelden
in d. Oudheid werden uit dit marmer vervaardigd o. a. ook d. Venus v. Medicis.
Penthelisch marmer, uit d. berg Penthelicon
(in d. nabijheid v. Athene), dat veel overeenkomst heeft met 't Parische, doch iets dichter
en fijnkorreliger is on hier en daar met groene
strepen v. talk doortrokken. 't Parthenon,
d. Propylan, d. Hippodromus en vele andere
gebouwen te Athene waren uit dit marmer
samengesteld. Dit en 't Parische marmer
werden in oude tijden heind en ver vervoerd
om er tempels en monumenten v. to bouwen
en op to richten. 't Ward zelfs n. Egypte
gebracht.
Wit Lunettisch manner, a. d. kust v. Toscane
voorkomende, ward door d. Grieksche beeldhouwers boven 't Parische on Penthelische
verkozen.
Wit. Hymettisch marmer, v. d. berg Hymettus
(t. Z.O.
- v. Athene), is v. een zuivere, eenigszins
in 't grijsachtige spelende kleur. Daaruit
bestaat o. a. 't standbeeld v. Meleager, dat
zich in 't museum to Parijs bevindt.
Wit Grieksch marmer (Marmo Greco), v. een
zuivere sneeuwwitte kleur, eenigszins harder
dan 't Penthelische on vatbaar voor een
buitengemeon schoone polijsting. 't Werd
gehaald v. Scio, Samos, Lesbos en eenige
andere eilanden v. d. Griekschen Archipel.
Carrarisch marmer, waarvan wij reeds
melding hebben gemaakt. Men heeft zich daar
o. a. v. bediend voor 't Pantheon, op 't veld
v. Mars (te Rome), 'twelk door Marcus Agrippa,
gunsteling en schoonzoon v. keizer Augustus,
ter sere v. alle goden gobouwd ward.
Buigbaar wit marmer, v. een korrelige samen stoning on ten gevolge daarvan eenigszins
buigbaar. In 't paleis v. d. prins Borghese
to Rome bevinden zich onderscheidene tafels
v. dit marmer.
Zwart antiek marmer (Nero antico), v. een
donkere zwarte kleur, die bij geen der thans
nog voorkomende marmersoorten to vinden
is. d. Oorsprong v. dit marmer is onbekend.
Rood antiek marmer (Rosso antico bij d. Italianen, doch bij d. Ouden Aegyptum geheeten),
een zeer schoon marmer v. een donkere bloedroode kleur met witte aderen en witte stippeltjes, alsof 't met zand bestrooid is. Doze
on ook d. overige gekleurde marmersoorten
werden meer tot monumenten on bouwkunstige versieringen dan tot standbeelden gebruikt. Evenwel bevindt zich in 't paleis v.
Grimani to Venetia een kolossaal standbeeld
v. Marcus Agrippa in Rosso antico, dat vroeger
in 't Pantheon to Rome stond.
Groen antiek mariner (Verde antico), een
soort v. breccie, uit kalksteen en talk met
stukken v. donkergroen serpentijn bestaande.
't Fraaiste bestaat uit een bijna grasgroene
grondmnssa met donkere vlekken v. edel
serpentijn.
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Rood gevlekt green antiek marmer. In een
donker groenen grond liggen kleine roods
on zwarte punters, benevens stukken v. entrochieten, die in wit marmer zijn veranderd.
Dit marmer wordt alleen in kleine platen
en niet veelvuldig aangetroffen.
Marmo verde pagliocco, v. een geelachtig
groene kleur, komt slechts hier en daar in
oude Romeinsche bouwvallen voor.
Cervelas marmer, v. een donkerroode kleur,
met vele grijze on witte aderen, 'twelk, naar
men meant, uit Afrika afkomstig is.
antico), met een
Geel antiek marmer
op dooier v. eieren gelijkende gale kleur, deals
eenkleurig, deals met zwarte of donkergele
kringen. 't Komt weinig voor, doch heeft zeer
veel overeenkomst met 't thans nog gevonden
gele marmer v. Siena.
Rood en wit marmer; dit wordt alleen nog
in Romeinsche bouwvallen aangetroffen.
Grand antique, zijnde een breccie-achtig marmer, dat uit groote zwarte brokstukken bestaat, tuns. welke witte aderen heen trekker).
Van dit marmer bevinden zich vier zuilen in
't museum to Parijs.
Antiek Afrikaansch breccie, zijnde een der
schoonste bonte marmersoorten, waarvan in
een zwarten grond groote brokstukken v.
grijsachtig witte, donkerroode of purperachtige kleur liggen.
Nog een menigte andere marmersoorten
zouden kunnen worden genoemd, doch deze
komen meestal zeldzamer voor.
(XAVIER), een verdienstelijk
Marmier
Fransch journalist on schrijver, geb. 24 Juni
1809 to Pontarlier (depart. Doubs). Reeds vroeg
met d. pees vertrouwd geraakt, schreef hij
niet alleen buitengewoon veel, maar ook goad,
zoowel in dagbladen en tijdschriften als in
afzonderlijke werken. Tevens bezocht hij,
hoofdzakelijk ter wills v. zijn letterkundige
studien, d. voorn. landen v. Europa; hij ward in
1839 leeraar in d. buitenlandsche letterkunde to
Rennes, in 1840 bibliothecaris bij 't Ministerie
v. Onderwijs en in 1846 conservator der bibliotheek v. s. Genevieve. Sedert 1870 lid der Fransche Academie, overl. hij in Nov. 1892. Zijn
voorn. geschriften zijn : „Esquisses poetiques"
(1830), „Etudes sur Goethe' (1835), „Histoire
d'Islande" (1837), „Langue et litterature islandaises (1838), „Histoire de la litterature en Danemark et on Suede" (1839), „Lettres sur le Nord'
(2 dln, 1840), „Du Rhin an Nil" (2 dln, 1847), „Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne"
(2 dln, 1848), „Lettres sur l'Amerique" (2 dln,
1852), „Voyage pittoresque on Allemagne"
(2 dln, 1859), d. roman „Gazida" (door d. Academie bekroond, 1860), „Voyage en Suisse"
(1861), „line grande dame russe" (18.76), „Aux
bords de la Neva" (1877), „Histoires allemandes
et scandinaves" (1877) on „Contes populaires
de differents pays" (1880).
Spaansch-AmeriMarniol
(,cost), een
kaansch dichter, geb. 4 Dec. 1818 to Buenos
Aires, studeerde aldaar en to Montevideo in
d. rechten en word om zijn deelneming a.
staatkundige aangelegenhedon door d. dictator
Rosas in ballingschap gevonden. Na d. dood
v. dozen bewindsman naar zijn geboorteplaats
teruggekeerd, deed hij bier o. a. 't licht zien :
„Cantos del peregrino" (1847), „Poesies" (1854),
„El poeta" en „El crumado" (twee drama's),
benevens d. roman „Amalia". Hij overl. in 1861.
Marin on t (AUGUSTE FRftERIC LOUIS VIESSE
DE), hertog v. Ragusa, maarschalk v. Frankrijk, word 20 Juli 1774 to Chatillon sur Seine
geb. en trad op 15-jarigen leeftijd als luitenant bij d. infanterie in dionst. Zijn vader,

MAR.

327

zelf een oud en aanzienlijk militair, zond
hem naar d. artillerieschool to Chalons en in
1792 maaktf3 MARMONT als luitenant der artillerie zijn eersten veldtocht bij 't leger der
Alpen mode. Hij streed met roam in Itali8,
verdiende bij Lodi een eeresabel, bracht als
-commandant der rijdende artillerie veel tot
d. overwinning v. Castiglione toe, bestormde
bruggenhoofd bij San Giorgio on word voor
zijn diensten beloond met d. rang v. kolonel.
Hij volgde Bonaparte n. Egypte, verwierf bij
d. verovering v. Malta d. rang v. brigadegeneraal, woonde d. verovering v. Alexandri8
013 d. slag bij d. Pyramiden bij en kwam met
d. generaal-en-chef n. Frankrijk terug. Hij
-ondersteunde hem op 18 Brumaire, voerde in
1800 d. reserve-artillerie over d. s. Bernard en
word na d. slag bij Marengo, waar hij veel
dapperheid en bekwaamheid toonde, tot
klivisie-generaal benoemd. Na d. vrede word
hij inspecteur-generaal v. d. artillerie, legde
echter die betrekking neer, toen Napoleon
zijn landing in Engeland voorbereidde, en
kreeg toen 't bevel over d. troepen, die in
Holland in 't kamp v. Zeist vereenigd waren
en die in d. veldtocht v. 1805 't 2e korps v. 't
_groote leger uitmaakten. Hij was bij d. inneming v. Ulm en veroverde daarna Stiermarken. In 't volgend jaar werd hij n. Dalmati8
gezonden, waar hij d. Russen on Montenegrijnen verdreef en 't land tot Napoleon's volkomen tevredenheid tot 1809 bestuurde, die
hem daarvoor tot hertog v. Ragusa verhief.
Bij d. opening v. d. veldtocht v. 1809 vereenigde hij zich met 't Italiaansche leger on hij
kwam daarmee daags voor d. slag blj Wagram
bij 't groote leger aan. Na dien veldslag word
MARMONT met d. vervolging des vijands belast, dien hij 11 Juli bij Znaim sloeg on tot
-een wapenstilstand noodzaakte. Den 12en werd
hij tot maarschalk des keizerrijks verheven.
Als gouverneur-generaal der Illyrische provincial bestuurde htj 18 maanden lang die
streken met d. grootste bekwaamheid, totdat
hij op 't einde v. 1810 't bevel over 't leger
T. Portugal op zich moest nemen. Hij ging
hier aanvallenderwijze to work, vereenigde
zich met Soult, dwong d. Engelschen om 't
beleg v. Badajoz op to broken on hield Wellington gedurende 15 maanden in bedwang.
Eindelijk nabij Salamanca door een kanonskogel gekwetst, moest hij n. Frankrijk terugkeeren. In 1813 kreeg hij 't bevel over 't 6e
legerkorps en hij streed daarmee bij Liitzen,
Bautzen en Dresden. Bij Leipzig vormde zijn
korps d. linkervleugel v. 't leger en moest hij
d. 16en Oct. 't geheele Silezische leger onder
Blticher bestrijden; d. 18en en 19en verdedigde
hij d. voorsteden v. Leipzig en hij kreeg d.
eersten dag twee wonden, terwijl vier paarden
onder hem doodgeschoten werden. Na d. terugtocht der Franschen kreeg hij met Victor en
Macdonald in last d. Rijn to verdedigen; maar
41. overmacht der bondgenooten noodzaakte
hem in Jan. 1814 over d. Fransche grenzen terug
to gaan. Hij streed roemrijk bij Brienne, Champaubert on Montmirail en behaalde, nadat hij
zich met maarschalk Mortier vereenigd had,
-eenige voordeelen op Bliicher in d. nabijheid
v. Meaux bij Gue-h-Trem. d. Beide maarschalken vervolgden d. behaalde voordeelen en
leverden 3 Mrt bij Neuilly s. Trond een scherp
gevecht a. d. Pruisische achterhoede. Na 't
gevecht v. Laon moesten zij Parijs dekken,
terwijl Napoleon in d. rug des vijands zou
manoeuvreeren. Spoedig riep hij hen echter
terug on 21 Mrt, toen zij dachten zich met
hem to vereenigen, werden zij bij Fere Cham-

MAR.

penoise geslagen en zij kwamen met d. overblijfselen v. hun leger d. 29en onder d. muren
v. Pmts. Hier waren niet d. minste maatregelen tot verdediging getroffen on d. 30en.
nadat men tot 4 uur des namiddags gestreden
had, traden d. beide maarschalken, die hiertoe
volmacht v. koning Jozef hadden, in onderhandeling met d. vijand. MARMONT trok met 't
overschot v. zijn korps d. volgenden dag op
d. straatweg v. Essonne terug en sloot, daar
alle tegenstand on al 't bloedvergieten vruchteloos waren, een wapenstilstand met Barclay
de Tolly. Hierdoor was Napoleon, die nog een
poging tot herovering v. Parijs wilde wagen,
genoodzaakt zijn troonsafstand to onderteekenen. MARMONT'S handelingen werden hevig
gelaakt, doch d. Bourbons overlaadden hem
met gunstbewijzen. Bij d. terugkomst des
keizers uit Elba word MARMONT v. d. algemeene amnestie, die to Lyon uitgevaardigd
was, uitgesloten, zoodat hij d. vlucht n. 't
buitenland moest nemen. Gedurende d. honderd dagen bleef hij to Aken en na d. tweeds
restauratie gaf Lodewijk XVIII hem d. reeds in
1814 verworven pairswaardigheid terug on benoemde hij hem tot generaal-majoor v. d. garde.
Nadat hij in 1817 d. onlusten to Lyon onderdrukt had, word hij in 1826 bij d. kroning v.
keizer Nicolaas als Fransch gezant n. Rusland gezonden. Na dien tijd trok hij zich uit
't openbare le ven terug, totdat hem bij d.
uitbarsting der Juli-omwenteling door Karel X
't bevel over d. 10 militaire divisie word
opgedragen. Als zoodanig begon hij 27 Juli
1830 d. ongelijken strijd tegen d. oproerige
hoofdstad. Reeds d. 28en verkeerde 14 door
afval on gebrek a. levensmiddelen in d. ellendigsten toestand. In d. avond v. d. 29en verliet hij met 6000 Zwitsers en eenige getrouw
gebleven bataljons Parijs en vergezelde hij Karel X n. 't buitenland. Sedert dien tijd doorreisde hij nagenoeg alle landen v. Europa,
terwijl Weenen zijn gewone verblijfplaats was.
In 1852 trachtte hij d. samensmelting v. d. tak
Orleans met d. Legitimisten to bewerken, doch
hij overl. to midden v. doze pogingen (2 Mrt)
to Venetia. Met hem daalde d. laatste maarschalk v. 't eerste Fransche keizerrijk ten
grave. Van zijn reisbeschrijvingen verschenen
6 deelen (1837 e. v.); voorts gaf hg eon belangrijk militair work in 't licht, getiteld „de l'Esprit
des institutions militaires' (1845), terwijl na
zijn dood zijn gedenkschriften onder d. titel
„Mc:moires du marechal Marmont, duc de
Raguse de 1792 h 1841" (9 dln,. 1857) in 't licht
verschenen.
Marmontel (JEAN FRANgois). Doze bekende Fransche schaver word 11 Juli 1723 to
Bort in Limousin gob. Schoon voor d. geestelijken stand bestemd on reeds daarin opgenomen, verliet htj doze loopbaan on begaf hij
zich n. Parijs, ten einde als auteur in zijn
onderhoud to voorzien. Aanvankelijk slaagde
hij daarin slechts matig, daar eenige treurspelen, door hem uitgegeven, weinig opgang
maakten; doch eenigen tijd nadat hij door
invloed v. mevr. de Pompadour aangesteld
was geworden tot secretaris der commissie
tot d. koninklijke gebouwen, had hij 't geluk
concessie to erlangen tot 't uitgeven v. 't tijdschrift „Mercure", welke echter gedurende
eenigen tijd ingetrokken werd ten gevolge v.
een der toenmalige intriges, die d. schrijver
een tijdelijk verblijf in d. Bastille bezorgden.
Later echter werd hij historieschrijver v.
Frankrijk en secretaris der Fransche Aca demie.
Na 't uitbarsten der omw-enteling begaf hij
zich n. zijn landgoed to Abbeville bij Evreux,
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waar hij 31 Dec. 1799 over!. 't Beroemdste v.
al gin werken is d. verzameling „Contes
moraux" (2 din, 1761), die in bijna alle talon zijn
overgezet; zijn „Belisaire" (1767) is vooral merkwaardig, omdat dit geschrift, ook in ons vaderland, aanleiding heeft gegeven tot een scherpen godgeleerden pennestrijd, zijn ,Histoire
de la regence" (1782) had in der tijd grooten
naam, maar heeft dien niet staande gehouden; zijn „Elements de literature" (1787, 6 din)
toonen veel oordeei, maar zijn ook zeer behept
met d. wansmaak v. dien tijd. Bij zijn leven
nog verzamelde hij an „Oeuvres" (1786—'87,
17 din), waarbij na zijn dood zip „Oeuvres
posthumes" zijn gevoegd (1801, 14 din); ook
Costa heeft d. werken v. MARMONTEL uitgegeven (1819, 18 din), waarvan ,Oeuvres choisies" (1824, 24 din) een gedeelte is. d. Meeste
dier uitgaven behelzen MARMONTEL'S „Eloge",
door zijn bloedverwant Morellet opgesteld.
Marmon ted
(ANTOINE FRANcOIS),
een
Fransch toonkunstenaar, geb. in. 1816 te Clermont-Ferrand, werd in 1848 leeraar in 't klavierspel a. 't conservatoire to Parijs, waar hij
een menigte voortrefrelijke musici vormde
(Bizet, Dubois, Duvernoy, Wieniawsky e. a.).
Ook schreef hij eenige etudes, sonates, nocturnes,en andere musicale werken, waaronder
een „Ecole Olementaire de style et de mecanisme".
Marznora (d. Zee v.), in d. Oudheid Propontis geheeten, is eon binnenzee, die door d.
Bosporus of straat v. Constantinopel met d.
Zwarte Zee en door d. Hellespont of straat
der Dardanellen met d. Aegelsche Zee in verbinding staat. Zij beslaat eon oppervlakte v.
circa 212 vk. mijlen, is v. oudsher rijk a. visch
(tonijn) en scheidt Klein-Azie v. 't Balkanschiereiland. In 't Z. liggen een aantal eilanden; n. 't grootste hiervan, Martnora, draagt d.
zee haar naam. In 't 0. liggen d. bekoorlijke
Demonesi- of Prinseneilanden.
Marrnora, Arundeliana, een marmeren
tafel, aldus genoemd naar lord Arundel, die
er d. eerste bezitter v. was na haar opgraving;
zij wordt ook Parische geheeten, naar d. plaats
v. die opgraving. Dit historische gedenkstuk
is in 't jaar 262 of 263 v. Chr. vervaardigd
en in d. 17e eeuw opgegraven bij Paros, to
Smyrna of op 't eiland Zea; met zekerheid is
dit niet bekend. 't Behelst een chronologisch
overzicht der voorn. gebeurtenissen in Griekenland, vooral to Athene, on omvat een
tijdvak v. 1318 jaren (v. Cecrops, 1582, tot 264
v. Chr.), doch slechts een gedeelte (en wel to t
354 v. Chr.) is, na eeuwen onder d. grond te
zijn bedolven geweest, teruggevonden en
door Thomas, graaf v. Arundel, in 1627 gekocht
en n. London overgebracht, hebbende diens
kleinzoon Henry Howard 't stuk in 1667 a.
d. hoogeschool to Oxford geschonken, waar
't zich nog bevindt. Sedert is 't allengs door
geleerden, als Selden, Prideaux, Maittaire,
Robertson en Chandler, meer bekend geworden.
Bockh heeft 4. beste proeve om 't te ontcijferen en te verklaren bekend gemaakt in
„Corpus inscriptionum Graecarum" (1843, 2 din).
d. Echtheid v. 't gedenkstuk is meermalen
betwist, doch, naar 't schijnt, zonder genoegzamen grond.
Mf,trmot. d. Marmot (Arctomys marmota L.)
behoort tot d. orde der knaagdieren onder d.
zoogdieren. 't Geslacht is gekenmerkt door
d. volgende eigenschappen d. snijtanden zijn
glad en krom; er zijn boven en onder 4 kiezen
met dwarse knobbeltjes op d. kroon. d. Ooren
zijn kort en rond; d. voorpooten hebben vier
teenen en een knobbeltje, met een nagel
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bedekt, d. achterpooten vijf teenen. d. Slauwert
zijn krom en stork, d. staart is kort. d.
Gewone marmot wordt btjna 1/2 M. lang, is
grUsachtig geel op d. rug en roodachtig bruin
op d. buik en heeft zeer korte, verborgen
ooren; d. staart is ros met brume punt; d..
snijtanden zijn gee!. 't Dior leeft op d. Alpen
dichtbtj 6. sneeuwgrehs, in Zwitserland, Tirol,
liarinthie on Krain, 't voedt zich met gran
en andere kruiden en is 's zomers zeer vrooltjk
en levendig, vooral in d. zonneschijn. Nadert
iemand, dan fluiten zij schel on stuiven zij.
wog. Zij leven in holen, welke zij tegen Oct..
met aarde en gras toestoppen, waarna zij
in een winterslaap vervallen, welke zeven
maanden duurt, doch waarschijnlijk wel eons
voor korten tijd afgebroken wordt. Hun
lichaamstemperatuur is dan laag en zij ademen dan in een uur slechts ongeveer 15 maal.
In Apr. komen zij weer voor d. dag on zij
zijn dan zeer 'flagon
Bij ons wordt ook dikwtjls, of liever gewoonlijk, 't Guineesch biggetje, Cavia cobaia Schreb.,
marmot genoemd.
Marne (Natrona), d. belangrijkste zijrivier
der Seine, ontspringt op 't Plateau v. Langresin 't depart. Haute-Marne zij loopt btjna.
evenwijdig met d. Seine door Champagne,
wordt bij s. Dizier, boven d. mond v. 't MarneRijnkanaal, bevaarbaar en mondt na een loopy
v. 525 KM. bij Charenton-le-Pont rechts in d.
Seine uit. Een ztjkanaal vergezelt 't grootste
deel v. d. middenloop. Bij Vitry, beneden
Chalons-sur-Marne, zendt 't Marne-Rijnkanaal
een z Utak naar d. Aisne on v. Parijs voert
't Ourcq-kanaal eerst langs d. Marne, daarna.
langs d. Ourcq stroomopwaarts tot Port auxPerches. In d. krijgsgeschiedenis is 't dal der
Marne, als voerende tot in 't hart v. Frankrijk,
't tooneel geweest v. vele veldslagen (d. Catalaunische velden, 451). d. Grootste zijrivieren
der Marne zijn rechts d. Ornain en d. Ourcq,
links d. Groote en d. Kleine Morin. 't MarneRUnkanaal, 320 KM. lang, verbindt Chalonssur-Marne langs Vitry, Bar-le-Duc, Nancy en
Zabern met Straatsburg en snijdt d. rivieren
d. Ornain, Maas, Moezel, Meurthe en Saar.
't Fransche depart. Marne beslaat een oppervlakte v. 148 vk. mijlen en heeft 429 500 inw.;
't omvat 't middelste deel v. 't Plateau v.
Champagne. wordt in 't midden door d. Marne,
in 't N.-0. door d. Aisne en in 't
door
d. Seine en Aube besproeid en is niettegenstaande d. geringe vruchtbaarheid v. een
deel v. d. bodem toch zeer good bebouwd;
d. opbrengst v. graan, oat, groente, peulvruchten, suiker, olieplanten en vooral die
v. wijn is zeer belangrijk. Aileen in d. bergachtige streken in 't O. en W. zijn uitgestrekte wouden. Van veel belang is d. schapenteelt, ten gevolge waarvan zich d. wolindustrie, met Rheims tot middelpunt, zeer heeft
ontwikkeld. Ook d. fabricage v. mousseerende
wijnen is zeer belangrijk; verder worden
kaarsen, zeep, glas, suiker en papier vervaardigd. d. Handel in d. producten v. 't depart.
en d. voortbrengselen barer industrie wordt
zeer bevorderd door d. waterwegen der Marne.
't Depart. is verdeeld in d. arrondissementen
Chalons, Epernay, Rheims, s. Menehould en
Vitry. d. Hoofdstad is Chalons-sur-Marne.
't Fransche depart. Haute-Marne heeft op
113 vk. mijlen 247 780 inw. en bestaat uit 't
zuidoostelijk deel v. Champagne en eenige
Bourgondische landschappen. 't Bevat 't brongebied v. d. Maas, d. Aube en d. Marne, ook
d. bovenloop v. d. laatsto en bovendien d.
bronnen v. eenige zijrivieren der Saone. Naar
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't Z.-0. verheft 't zich tot 't Plateau v. Langres, dat uitmunt door zijn rijkdom a. ijzerertsen. d. Dalen en hellingen der bergen zijn
goed bebouwd en leveren veel graan, wijn en
ooft; d. wouden bedekken 27 pct der oppervlakte. Van d. talrtjke minerale bronnen zijn
die v. Bourbonne-les-Bains 't meest bekend.
Belangrijk is d. ontginning v. ijzererts en d.
daarmee samenhangende fabricage v. ijzerwaren. Bovendien levert d. industrie mandewaren, handschoenen, leer, wollen en katoenen geweven goederen en kousen. 't Depart.
is verdeeld in d. arrondissomenten Chaumont,
Langres en Vassy. d. Hoofdstad is Chaumont.
Marne (JEAN LOUIS DE), een benoemd landschapschilder, werd in 1744 te Brussel geb.
Op 12-jarigen leeftijd door Briard to Parijs in
d. kunst onderwezen, vatte hij voor die kunst
zooveel Heide op, dat hij om harentwil een
plaats onder d. adellijke lijfwacht v. Polen.
hem door zijn zwager, graaf Volowski, aangeboden, v. d. hand wees. Hij reisde voornamelijk in Zwitserland, om d. daar aanschouwde natuurtooneelen, eenigszins in d.
manier v. Karel Dujardin, in zijn schilderijen
weer to geven. Onderscheidene lief hebbers to
Parijs stelden veel prijs op zijn werken en,
daar hij zeer productief was, stelde hij hen
in staat geheele verzamelingen daar van a. to
leggen. In d. beginne had hij met David om
d. prijs als historiesehilder gekampt, maar hij
eindigde met zich uitsluitend a. 't landschap
to w tjden. Hij overl. in zijn geboorteplaats in
Dirt 1829.
Marnix (PHILIPS VAN) werd in 1538 to
Brussel geb., stamde v. vaders zijde uit een
Savooische, v. moeders zijde uit een Bourgondische familie, droeg d. titel hoer v. s. Alde.
gonda'sberg (naar 't landgood v. dien naam
in Henegouwen), studeerde to Geneve, leerde
daar Calvijn kennen on keerde op zijn 21ste
jaar als protestant en republikein in d.Nederlanden terug. Na eenige jaren afwezig geweest
to zijn, om d. gevaren der Spaansche heerschappij to ontwijken, keerde hij terug; hij nam
deal a. d. bijeenkomst der edelen in 1565 on
was zelfs d. opsteller v. 't Compromis, waar!nee orn zoo to zeggen d. omwenteling begon 9.
Na nog met zijn broeder on andere edelen een
aanvai op d. havens a. d. Schelde gedaan to
hebben, die echter mislukte, week MARNIX n.
Duitschland en hield hij zich to Heidelberg bij
d. keurvorst v. d. Palts op. Toen d. prins v.
Oranje in 1568 door zijn tocht over d, Maas
d. eerste poging deed om d. Nederlanden to
verlossen, was MARNIX zijn raadsman on bondgenoot, die zendingen voor hem volbracht on
hem in alle opzichten diende. In die ttjden
vervaardigde MARNIX, naar men wil, 't bekende
lied „Wilhelmus v. Nassouwon", alsmede d.
„Bijenkorf der Roomsche kerke" (1569), een
schimpschrift tegen die kerk, dat d. roem v.
MARNIX als geestig schrijver en keurig stilist
vestigde. In 1572 bij d. eerste vergadering der
Hollandsche staten to Dordrecht nam MARNIX
't woord on sloeg hij voor, d. prins v. Oranje
't opperbevel over d. krijgsmacht op to dragon.
In 1573 word MARNIX, terwijl hij bezig was
Maassluis to doen versterken, gevangen genomen on daardoor zoo moedeloos, dat hij
Oranje aanried, met Spanje vrede to sluiten,
doch natuurlijk to vergeefs. 't Volgend jaar
herkreeg MARNIX zijn vrijheid bij een uitI)
noemen niet .hem, maar zijn
broeder Jan als d. opsteller v. bedoeld compromis.
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wisseling der gevangenen. In 1576 teekende
MARNIX d. Pacificatie v. Gent, waarbij Noorden Zuid-Nederland zich met elk. verbonden.
In d. •tijd v. Don Juan v. Oostenrijk deed:
MARNIX d. Staten goede diensten door 't oatcijferen v. brieven, welke Philips' ware plannen a. 't licht brachten. Waar politieke zendingen to verrichten waren, was MARNIX een
v. hen, a. wie men die opdroog; in 1575 was
hij vergeefs d. bijstand v. Elizabeth gaan
vragen; in 1578 ging hij, na d. benoeming v.
Matthias v. Oostenrijk tot landvoogd, naar d.
rijksdag to Worms. In 1580 werd hij als gezant
n. Frankrijk gezonden, om d. hulp v. d. hertog v. Anjou voor ons to vragen, en deed hij
hem d. oorwaarden onderteekenen, waaraan
zijn gezag bier zou gebonden zijn. Na Anjou's
vertrek werd MARNIX door Oranje benoemd
tot burgemeester v. Antwerpen, dat door
Parma met een groote macht belegerd werd.
Tijdens dit beleg werd d. prins vermoord;
door d. tegenwerking der gilden in Antwerpen on na een verdediging v. 13 maanden gaf
MARNIX, door gebrek genoodzaakt, d. stad op
voorwaarde v. lijfs- en goedbehoud voor alle
ingezetenen over. Men verweet echter a. MARNIX die overgave, en beweerde, dat hij d. stad
nog wel had kunnen houden, on gaf hem in
't vervolg geen staatsambten meer. Wel word
hij later door d. Staten nog in eenige zendingen gebruikt. In zijn ambteloos leven, dat
hij to West-Souburg op Walcheren leidde,
wijdde hij zich geheel a. d. letteren. Reeds
eenige jaren vroeger had hij zijn kernachtige
on dichterlijke vertaling v. d. psalmen uitgegeven; later schreef hij nog 't „Tafereel der
godsdienstige geschillen". Zijn laatste levensjaren bracht MARNIX to Leiden door, waarheen
hem d. Staten des lands ter vertolking v. d.
boeken des Ouden Verbonds geroepen hadden ;
hij bracht die niet verder dan tot d. laatsto
verzen v. 't eerste boek. In 1598 eindigde hij
zijn veelbewogen on in meer dan een opzicht
voor ons zoo belangrijk leven. Op d. plaats,
waar tot in 1832 d. kerk v. West-Souburg
stond, hebben eenige vereerders v. MARNIX
uit Antwerpen in 1872 een gedenkteeken toegewijd ,.a. hunnen Burgemeester". — Uitvoerig
vindt men over hem gehandeld bij Broes,
„Fillips v.. Marnix in voorlezingen", J. van
Vloten, „Marnix v. s. Aldegonde", vrij naar
't Fransch v. E. Quinet, Fruin, „Tien jaren
uit d. tachtig-jarigen oorlog", en Chais van
Buren, „Dissertatie over d. staatkundige beginselen v. Marnix", terwijl d. geschriften v.
MARNIX in dezen tijd opnieuw Ain uitgegeven
door prof. v. Toorenenbergen, Willems e. a.
Marno (ERNsT), een vordienstelijk Afrikareiziger on zooloog, geb. 13 Jan. 1844 te
Weenen; hij begaf zich ii 1866 n. Abessynia
en bereisde in d. daarop volgende jaren 't
Egyptische gebied a. d. Bahr-el-Azrek of
Blauwe Nijl tot Fardasi, daarna v. 1871—'72
d. streken a. d. Bahr-el-Seraf on d. Bahr-elAbad of Witte Ntjl stroomopwaarts tot GondoKoro en v. 1874—'76 d. Egyptischo equatoriaalprov. benevens Kordofan. In 1876 keerde hij
n. Europa terug, om zich spoedig daarop n.
Zanzibar to begeven. Van bier nogmaals
n. Europa teruggekeerd, ging hij in 1879 n.
Chartoem, waar hij in 1879 door Gordon tot
vice-gouverneur der prov. Galabat benoemd
werd. Als zoodanig droeg hij veel bij tot d.
onderdrukking v. d. slavenhandel on hij overl.
31 Aug. 1883 to Chartoem. Hi) schreef: „Reisen_
im Gebiet des Blauen und Weiszen Nil" (1874)
on „Reisen in der agyptischen Aequatorialprovinz und im Kordofan" (1878).
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Marocco of Maro.kko (door d. ArableTen El Gharb, d. i. Avondland, of Maghreb-elAksa, d. i. 't uiterste westen, genaamd) is een
sultanaat in 't N.-W. v. Afrika, met een
oppervl. v. bijna 14780 vk. mijlen, ingenomen
door d. Tell (dit zijn d. vruchtbare landschappen langs d. kust en in 't gebergte), steppen,
een deel der Sahara en d. oase Toeat. Marocco
grenst in 't N. a. d. Middell. Zee, in 't 0. a.
Algiers en in 't W. a. d. Atlantischen Oceaan.
d. Hooge Atlas, die v. kaap Gher in 't W. tot
d. grens v. Algiers, ter hoogte v. 3650 M., in
noordoosteltjke richting loopt, scheidt 't land
in 2 deelen: een noordelijke en een zuidelijke
helft. d. Kustgebergten in 't N. bereiken een
hoogte v. 2100 M. Tuss. doze gebergten en d.
Atlas strekt zich een hoogvlakte uit, bezaaid
met „Sjotts", d. z. zoutmeren, en bedekt met
-eindelooze steppen. Ten Z. v. d. Atlas begint
't gebied der groote woestijn. d. Atlas vormt
-een belangrijke klimaat- on waterscheiding
in Marocco; d. rivieren, die noordwaarts
stroomen, zijn, zoo al niet bevaarbaar, dan
toch 't grootste deel v. 't jaar v. water voorzien, terwijl d. rivieren, die a. d. zuidvoet v.
.d. Atlas ontspringen, bijna altijd a. waterarmoede lijden. Onder d. eerste moeten gonoemd worden d. Seboe en d. Oemer Rebia,
-die n. d. Atlantischen Oceaan stroomen, en d.
Moeloeja, die in d. Middell. Zee uitmondt; tot
d. laatste behoort d. Wadi Drau, die evenwijdig met d. Atlas n. 't Z.-W.stroomt.'t Klimaat is langs d. kust aangenaam; in 't binnenland wisselen drukkende hitte en hevige
regenbuien elk. af .
d. Bevolking v. 't land wordt op ruim
1 400 000 zielen geschat, waaronder 5 200 000
Berbers of Amazirgen on Toearegs; d. eersten
bawonen d. Atlas, d. laatsten d. zuidelijke
landstreken. Ongeveer 700 000 Arabieren, nakomelingen v. d. veroveraars des lands, zwerven als Bedoelnen rond. Hierbij komen nog
3 millioen Mooren (afstammelingen v. Arabieren en Berbers), 150 000 Joden en 200 000 Negers,
die als slaven uit Soedan afkomstig zijn. In
Tanger leven 2000 Europeanen, voornamelijk
Spanjaarden en Franschen; ook komen dezen
hier en daar in andere havenplaatsen zich
metterwoon vestigen. d. Heerschende godsdienst is in geheol Marocco d. Islam. 't Land
is rijk a. koper- on ijzerertsen; ook vindt men
er zwavel, lood en steenzout, maar 't zoeken
naar delfstoffen is verboden. d. Voorn. korensoorten, die verbouwd worden, zijn tarwe,
gerst, rijst en doerrah; d. landbouw zou zich
oneindig meer kunnen ontwikk.elen, wanneer
tallooze bepalingen op d. uitvoerhandel niet
zoo belemmerend werkten. Een groote plaag
voor d. landbouwer zijn d. tallooze sprinkhanen. Verder wordt veel hennep verbouwd,
.die als hasjisj gerookt wordt, daar d. tabak
er slecht is; in d. oasen is d. dadelpalm d.
belangrijkste plant. d. Vroeger vrij algemeene
verbouw v. suikerriet is thans opgeheven.
Niet alleen in d. bergstreken, maar ook op d.
vlakten komen uitgestrekte bosschen voor.
Als huisdieren fokt men in geheel Marocco
uitstekende paarden en muildieren, verder
schapen, geiten, runderen en in 't Z. kameelen.
d. Industrie levert voornamelijk zijden stoffen, d. naar d. stad Fez genoemde roode mutsen, borduursels, aarden voorwerpen, wapens
en fijn gekleurd leder, zooals marokUn en
saffiaanleer (genoemd naar d. steden lliarocco
en Safi). d. Goudsmeden en juweliers zijn
meestal Joden. d. Handel met Europa is in
handen v. Europeanen. voornamelijk v.Engelschen en Franschen, en v. inheemsche Joden.
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Ingevoerd worden voornamelijk geweven stoffen, suiker, thee, ijzer- en staalwaren, kaarsen
en spirituali6n; uitgevoerd worden huiden en
vallen, wollen stollen, maIS, erw ten on boonen, amandels, gom, ossen, was, eieren on in
Soedan ingeruilde struisvederen. d. Voor d.
buitenl. handel geopende havens zijn Tetoean
on Tanger in 't N., Laroche, Rabat, Casablanca,
Mazagan, Safi on Mogador in 't W. d. Karavaanhandel gaat door d. Sahara n. Soedan;
daar worden Europeesche en Marokaansche
waren geruild tegen wierook, ivoor, goud,
struisveeren, gom on slaven. Tafilet is 't uitgangspunt der groote karavanen, die in d.
regel uit 1000-1500 kameelen bestaan.
d. Regeeringsvorm v. Marocco is zuiver
despotiek. Sedert 1873 is Muley Hassan er d.
sultan. Zijn inkomsten bestaan uit tollen,
tienden v. d. opbrengst v. d. grond, geschenken en d. opbrengsten der monopolies. Naast
d. sultan heeft d. groot-sherif, wens invloed
als opperhoofd der machtige godsdienstige
broederschap v. Muley Tajeb tot in Egypte
reikt, groote macht. d. Residenties v. d. sultan
zijn Fez en Miknas (MOkines). d. Europeesche
consuls wonen in Tanger on doen uitspraak in d.
twisten tuss. d. inwoners des lands en d. onderdanen uit d. door hen vertegenwoordigde staten. 't Leger is ongeveer 25 000 man stork. In
d. handel zijn voornamelijk Spaansche on Fransche munten in omloop. — In d. geschiedenis
treedt Marocco 't eerst als Mauretania op; d.
Carthagers stichtten d. eerste handelsfactorijen
onder d. Berbers. In 't jaar 43 n. Chr. word
Mauretani6 bij Rome ingelijfd; v. 429-534
heerschten er d. Vandalen, vervolgens d. OostRomeinen en v. 't einde der 7e eeuw af d.
Arabieren. Omstr. 790 word Marocco een zelfstandig sultanaat, dat a. 't eind der 16e eeuw
zijn grootste uitgestrektheid bereikte, doordat
't behalve Marocco 't westelijke deel v. Algiers
omvatte on zuidwaarts tot Soedan reikte.
Twisten over d. troonsopvolging on d. willekeur der heerschers verzwakten 't rijk; toch
hield 't zich steeds staande. Muley Soliman,
die in 1794 d. heerschappij aanvaardde, schafte
d. slavernij der Christenen af, trad op tegen
d. zeeroovers en knoopte onderhandelingen
aan met Europeesche mogendheden. Toen d.
Franschen Algiers veroverden, ondersteunde
sultan Muley Abd-oer-Rahman, door 't fanatieke yolk daartoe gedwongen, in 1844 Abdel-Kader, 'tgeon aanleiding gaf tot eon oorlog
met Frankrijk. Tanger en Magador werden
door d. Franschen beschoten, 't Marokaansche
leger word bij d. rivier lsly d. 14en Aug.1844
verslagen on d. sultan tot d. vrede v. Tanger
gedwongen. Daarenboven was d. regeering
niet altijd in staat d. zeerooverijen der kustbewoners (rifpiraten), 't berooven en mishandelen der vreemdelingen tegen to gaan,'tgeen
herhaaldelijk aanleiding gaf tot twisten met
Europeesche mogendheden. Zoo kwam 't v.
1859—'60 tot een oorlog met Spanje, waarin
O'Donnell d. 4en Febr. on d. 23en Mrt 1860 d.
Marokanen bij Tetuan versloeg en ze tot d.
vrede v. Tetuan dwong. Sedert dien tijd beschouwt Spanje Marocco als een gebied, dat
door d. slechten inwendigen toestand to eeniger tijd zijn ondergang zal zien aanbreken en
dan vanzelf a. Spanje moet vallen. Dit land
is dan ook voortdurend bezig zijn invloed in
Marocco uit to breiden. Zie: Colvile, „A ride
in petticoats and slippers" (1780), Maltzan,
„Drei Jahre im N.-W. von Afrika" (4 dln,
1868), Rohlfs, „Reise lurch Marokko" (2e dr.,
1869), on Von Cowing, „Marokko. Das Land
and die Leute" (1882).
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d. Hoofdst. Marocco (eigenl. Marrdkesj, d. i.
d. versierde) ligt in 't westelijk deel v. genoemd rijk a. d. noordelijken voet v. d. hoogen Atlas in een door d. Tensift en zijn
ztjrivieren goad besproeide streek, to midden
v. prachtige plantsoenen, waarin oltjf- on
vijgeboomen, benevens dadelpalmen prijken.
Een hooge, door torens omringde, aarden
muur loopt om d. stad en toont evenals daze
d. duideltjkste sporen v. verval. Uit d. enge,
morsige straten en d. ellendige huizen rijzen
slechts eenige moskee8n als belangrijke bouwwerken op. 't Uitgestrekte paleis v. d. sultan
ligt buiten d. stad. d. Markten v. Marocco
zijn belangrijk, d. vroeger zoo belangrijke
industrie is echter zeer achteruitgegaan. 't
Aantal inwoners v. d. stad Marocco bedraagt
•ongeveer 50 000.
Marochetti (CARLO, baron v.), een Italiaansch beeldhouwer, in 1805 to Turijn gab.
Hij genoot zijn opvoeding gedeeltelijk in zijn
geboorteplaats, gedeeltelijk in Parijs, waar
hij 't Lyceum Napoleon bezocht. Ook vertoefde hij tot verdere voltooiing zijner kunst
nog een jaar to Rome, doch hij leefde verder
meestal to Parijs, waar hij 4 Jan. 1868 overl.
Zijn voorn. werken zijn: „d. Gevallen Engel"
(1831), „d. Slag bij Jemappes", „'t Graf v.
Bellini op Pere la Chaise", „'t Hoofdaltaar in
d. kerk Madeleine", „'t Ruiterstandbeeld v.
Richard Leeuwenhart", „'t Monument v.
koningin Victoria", „'t Ruiterstandbeeld v.
Emanuel Philibert" on „dat v. Karel Albert
v. Savoie".
Marode en Marodeur, Zie Maraudeur.
Marolrijn, Zie Lederbereiding.
Maronier (JAN HENDRIK), een modern
godgeleerde, gab. 16 Juni 1827, die achtereenvolgens predikant was bij d. Remonstrantsche Broederschap to Zevenhuizen- en- Bleiswijk (1851), Leiden (1853), Utrecht (1869) on
Rotterdam (sedert 1881). Behalve vele andere
werken, schreef hij o. a.: „d. Kerk, een woord
voor onzen tijd" (1860), „Bloemlezing uit d.
toespraken v. Parker" (1874), „Bibliotheek v.
Moderns Theologie" (1872 e. v.), „d.Inrichting
der Christelijke gemeente vOOr 't ontstaan
der Katholieke Kerk" (1874, door Teylers
Genootschap bekroond), verschill. handleidingen bij 't godsdienstonderwijs en een menigte
opstellen in „d. Gids", „d. Tijdspiegel", „Vaderlandsche Letteroefeningen", „Nieuw en Oud"
e. a. tijdschriften.
Maronieten, een sects onder d. Oostersche Christenen, die in 't begin der 8ste eeuw
ontstaan is ten gevolge v. d. strijd met d.
Monothelieten (zie dat art.). Nadat toch dezen
in verval waren geraakt, weken velen hunner
naar 't gebergte Libanon, waar zij zich vereenigden onder zekeren Johannes Maro, dien
zij patriarch v. Antiochie noemden, een titel,
dien hun opperhoofd draagt. Zij bewonen een
bergstreek v. d. Libanon, 't landschap Kesrawan in Syri8, doch strekken zich ook uit
onder d. bevolking der geheele zeekust v.
Tripolis in 't noorden tot Aleppo in 't zuiden.
Eeuwen lang hebben zij d. kamp uitgehouden
tegen 't Islamisme. Oischoon in d. Middeleeuwen, ook ten gevolge der kruistochten,
zich in naam a. d. stoel v. Rome hebbende
onderworpen, wisten zij echter altijd zoowel
in 't kerkelijke als staatkundige hun onafhankelijkheid to bewaren. Zij hebben hun
eigen bisschoppen; hun geesteltjken zijn bijna
alien gehuwd en, hoewel zij d. kalender der
Westersche kerk gebruiken, vereeren zij hun
afzonderlijke heiligen. In hun kloosters is
gelegenheid tot godgeleerd onderwijs; in som-
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mige vindt men boekdrukkerijen. Sedert 1584
bestaat to Rome ter opleiding hunner geestelijken een Maronieten-college, doch daarvan
wordt weinig gebruik gemaakt.
Marons (Eng. Maroons) is d. naam v. weggeloopen negerslaven uit d.Europeesche koloni8n in Guyana en West-India. Zij hielden
zich in d. tijd, toen d. slavernij nog in gebruik
was, veelal in d. bosschen op, vanwaar zij
ook d. naam Boschnegers dragen, on ontvingen
hun naam naar hun kastanjebruine kleur. —
Maronage beteekent neger- of slavenvlucht
en dit woord wordt vooral op s. Domingo
en andere West-Indische eilanden veal gebruikt. — Ook a. d. speurhonden v. d. s. Bernhard on andere Alpenplaatsen heeft men d.
naam matrons gegeven.
Maros, d. grootste zijrivier v. d. Theiss
en d. belangrijkste rivier v. Zevenburgen,
ontspringt in 't 0. v. dit land, in d. Hargitaketen v. d. Karpaten; zij doorstroomt 't naar
't Z.-W. en treedt bij Arad in d. Hongaarsche vlakte. Zij verdeelt zich hier in verscheidene armen, vormt moerassen on valt na een
loop v. 650 KM. bij Szegedin links in d. Theiss.
d. Maros, walker bevaarbaarheid bij MarosUjvar begint, neemt links d. vereenigde Koko!
on rechts d. goud aanvoerende Aranyos op.
Maros-Vasarhely, een koninklijke vrijstad in 't Hongaarsche gespanschap MarosTorda, a. d. Maros gelegen; zij heeft een
Kath. en een Hervormd gymnasium, een oud
kasteel, met een boekerij v. meer dan 70 000
din on een verzameling v. mineralen en oudheden, een Evang. kerk in Goth. sttjl, verscheidene Kath. kerken en een gedenkteeken
v. generaal Bern (1881). d. Stad telt 12 885
inw., die leer-, schoon- on aardewerkwaren
vervaardigen, wijn, graan, ooft, meloenen en
tabak verbouwen on houthandel drijven.
Marot (Fr. marotte, v. mariotte) beteekent
zotskapje, narrenstok ; verder dwaze meaning,
gril ; ook stokpaardje. Elko zot heeft zijn eigen
marot, spreekwoordelijk voor: leder heeft
zijn eigen speelgoed.
Marot (CLEMENT). Daze bekende Fransche
dichter ward in 1495 to Cahors gab. Als
schoon, levendig en talentvol jongeling in
hofdienst gekomen, ward hij page bij Margarota v. Valois, met wie hij, naar men wil,
later in zeer vertrouwelijke betrekking stond,
gelijk ook, nadat hij als kamerdienaar Frans I
n. Spanje vergezeld had on na diens gevangenneming n. Parijs teruggekeerd was, met Diana
v. Poitiers. In handen der inquisitie geraakt,
herkreeg hij door voorspraak v. d. intusschen
op vrije voeten gekomen koning Frans zijn
vrijheid on begaf hij zich naar 't hof der
koningin v. Navarre, waar zijn poezie, vroeger
weinig minder los dan zijn levenswijs, een
meer ernstige tint aannam. Hij begon er zijn
psalmberijming, die hem andermaal bij d.
geestelijkheid in ongenade bracht, zoodat hij
genoodzaakt was d. wijk to nemen n. GenOve,
waar Calvijn en Beza hem ontvingen on hij met
laatstgen. zijn arbeid a. d. Psalmen voortzette.
Doch zijn zeden waren niet in overeenstemming met d. heiligheid v. Davids Tier, noch
met d. gestrengheid v. Calvijns kerktucht,
zoodat MAROT n. Ferrara toog, waar hij zijn
vroeger Protestantsch geloof met een nieuwen
terugkeer in d. R.-Kath. kerk verwisselde, ten
einde weer in Frankrijk to kunnen komen.
Doch ook daar zag hij zich door beide partijen gewantrouwd, zoodat hij nogmaals naar
Italie vertrok. Hij overl. to Turijn in d. herfst
v. 1544. Bevallig is zijn versbouw voor dien
tijd; een worm, die naar horn d. Marotische
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werd genoemd. d. Inhoud zijner gedichten is
zees verschillend en in d. ernstige psalmberijming herkent men d. dichter v.'t „Doctrinal
des princesses" en „Le temple de Cupidon"
slechts met moeite. Een der laatste uitgaven
v. MAROT'S bijeenverzamelde po6zie is die v.
Lacroix (Parijs 1824, 3 dln). Zijn zoon Michel
was in 1534 page bij koningin Margareta en
heeft zich mode als dichter bekend gemaakt•
Marowijne of Maroni (d.), een rivier in

geheel opnieuw bewerkte. Wat hierin vooral
zijn werk is, zijn d. „ROmische Staatsverwaltung" (1873—'78) en „Das Privatleben der
Romer" (1879). Ook sehreef hij : ,.Kyzikos and
sein Gebiet", „Eros und Psyche" enz.
Marqueeren of Mar.keeren (v. 't Fr._
marquer) is merken, teekenen; vooral gebrui-

't N. v. Zuid-Amerika, die, op ongev. 2L/ 2 . N.-Br.
ontspringend, in N.-lijke richting n. d. Atlant.
Oceaan vloeit en d. grens vormt tuss. Franschen Nederlandsch Guyana. Zij ontstaat uit d.
vereeniging v. twee andere rivieren, d. Lawa
en d. Tapanahoni, d. eene Z.-Z.-O., d. andere
Z.-Z.-W. loopende. Over d. vraag, welke v.
deze beide zijrivieren als d. hoofdstroom, dus
als d. eigenlijke Marowijne moest worden
aangemerkt, heerschte in d. laatste jaren een
ernstig geschil tuss. Nederland en Frankrijk:
beweerden, dat d. eerstgenoemde bijvloed
d. bovenloop v. d. Marowijne vormde, d.

jongen, die d. gemaakte punten telt on afroept.
Marquesas- of Mar.kiezeneilanden
(d.), ook Mendana- en Moekah,iwaeil andert
geheeten, vormon een der oostelijkste eilandengroepen v. d. Stillen of Grooten Oceaan, tuss.
7' 55' en 10° 30 , Z.-Br. on 138° 39' en 140 0 46 .
W.-LvGrenwgl;zijodn1596door Mendana ontdekt. Zij zijn bergachtig en v_
vulkanischen oorsprong, terwij1 hun gezamenlijke oPpervl. 23 vk. mijlen beslaat, waarop,
5775 inw. huizen. 't Hoogste eiland is Hiwa-Oa
in d. zuid-oostel. groep, dat zich tot 1260 M.
verheft, 't grootste is Noeka-Hiwa in d. noordwestel. groep, met bergen tot 1176 M. hoogte..
d. Broodboom levert 't voorn. voedingsmiddel
der be woners ; ook v. d. kokospalmen, bataten.
bananen en katoenboomen trekken ze veel
nut. Uitgezonderd een klein getal Amerikaansche on Europeesche kooplieden en Chi
neezen behoort d. bevolking tot 't Polynesische
ras on is zij nauw verwant a. d. bewoners der
Gezelschaps-eilanden. 't Grootste deel belijdt
d. christelijken godsdienst, staat echter op een
laag standpunt v. zedelijkheid en geeft zich
vooral veel a. dronkenschap over. Katoen,
sponzen en kopra worden uitgevoerd; d.
belangrijkste artikelen v. invoer zijn manufacturen en spiritualien. Sedert 1842 zijn d.
Marquesas-eilanden in 't bezit v. Frankrijk.
Marrast (ARMAND), een Fransch journalist
en staatsman, gob. 5 Juni 1801 to Saint-Gaudens
(Haute Garonne); hij was bij 't uitbreken der
Juli-revolutie in 1830 werkzaam a. d. „Cour-

Franschen, dat d. Tapanahoni als zoodanig
moest worden aangemerkt. d. Czaar v. Rusland,
in 1890 door d. belanghebbende partijen uitgenoodigcl om in dozen als scheidsrechter op to
treden, heeft hieromtrent ten vuordeele v.
Nederland beslist, door welke uitspraak 't
Nederl. Guyana met een gebied v. 120 vk.
rnijlen vergroot is, een oppervl., geltjk staande
met onze provincies Friesland, Groningen on
Drente on rijk a. kostbare houtsoorten, goud
en andere metalen. Zie ook 't art. Guyana.

Marpingen, een R.-Kath. dorp in d.
Pruisische Rijnprovincie, district Trier, met
1730 inw.; 't werd bekend door voorgegeven
madonna-verschijningen (3 Juli 1876-3 Sept.
1877), die Marpingen voor korten tijd tot een
druk bezochte bedevaartplaats maakten, doch
weldra aanleiding gaven tot inmenging v. d.
staat. Door een gerechtelijk onderzoek word
in 1879 't bij die verschijningen gepleegd
bedrog a. 't licht gebracht.
Marpurg (FRIEDRICH WILHELM), een Duitsch
schrijver op muzikaal gebied, word gob. in
1718 to Seehausen in d. Altmark, vertoefde
eenigen tijd to Parijs, doch was later, als krtigsraad on loterij-directeur, in Berlijn gevestigd,
waar hij 22 Mei 1795 overl. Men heeft o. a. v.
hem : „Der kritische Musicus an der Spree",
„Die Kunst das Klavier zu spielen", „Abhandlung von der Fuge" (2 dln, 1753), „Handbuch
beim Generalbass und der Komposition",
„Kritische Einleitung in die Geschichte der
Musik" (1754), „Historisch-Kritische Beitrage
zur Aufnahme der Musik" (5 dln, 1756—'78);
verder eenige klaviersonaten, orgelstukken,
liederen enz. Zijn kleinzoon, FRIEDRICH
MARPITRG, gob. in 1825 to Paderborn en overl.
in 1884 to Wiesbaden, was tevens een bekwaam
toonkunstenaar, die achtereenvolgens kapelmeester en muziekdirecteur was to Koningsbergen, Mainz, Sondershausen, Darmstadt
,n Wiesbaden. Ook componeerde hij eenige
opera's.
Marquardt (KARL JOACHIM), een Duitsch
oudheidkundige, geb. 19 Apr. 1812 te Dantzig
en overl. 30 Nov. 1882 to Gotha. Na to Berlijn
en Leipzig gestudeerd to hebben, was hij
eerst leeraar a. 't Friedrich Wilhelm-gymnasium. to Berlijn en a. dat v. Dantzig, vervolgens directeur v. 't Friedrich Wilhelmgymnaium te Posen en v. dat to Gotha, in
welke laatste stad tevens „Oberschulrath"
was. Zijn voorn. werk is d. voortzetting v.
Bookers „Handbuch der Romischen AlterthUmer (1949— . 63), dat hij later met Mommsen

kelt* bij 't biljartspel, waar men d. be tiaaldepunten opschrijft of aanteekent. Een ma iqueur
of markeur hoot d. oppasser bij 't biljart, d..

rier francais", word in 1831 hoofdredacteur
v. d. radicale Parijzer „Tribune" en verwierf
zich weldra naam en invloed op 't gebied
der journalistiek. In 1834 in d. gevangenis
geworpen en tot een 8-jarige verbanning veroordeeld, ontsnapte hij n. London, waar hij in
't huwelijk trad met Miss Fitz Clarence, een
natuurlijke dochter v. Willem IV. In 1835
keerde hij n. Parijs terug en nam hij d. redactie
v. d. „National" op zich; zijn artikels, doordrongen v. een republikeinschen geest, vonden
veel bijval en getuigden v. d. groote geestigheid,
d. goeden smaak en d. fijne tact v. d. schrtiver.
In 1848 werd hij lid en secretaris v. 't Voorloopig Bewind, v. 1848—'49 maire v. Parijs
on in Mei 1849 president v. d. Nationale
Vergadering. Hij overl. 10 Mrt 1852 to Parijs.
d. Door hem on Dupont uitgegeven „Fastes
de la revolution francaise" (1835) bleven
onvoltooid.
Marre (JAN DE), gob. to Amsterdam op
23 Aug. 1696, voer v. zijn 12e tot zijn 35ste
jaar ter zee en overleed 19 Jan. 1763 als penningmeester v. fabricage in zijn geboortestad.
Hij was een der baste Nederlandsche dichters
v. zijn tijd. Zijn uitvoerig dichtstuk „Batavia"
(1740) is wel proza*isch v. aanleg en op vele
plaatsen ook v. bewerking, maar heeft tech
ook onderscheidene levendige en dichterlijke
beschrtjvingen. Ook zijn „Eorekroon voor
Cabo de goede Hoop" on zijn „Bespiegelingen over Gods wijsheid in d. Schepping"
(1746) hebben veal goods on toonen aan,
dat d. poetische geest v. d. dichter zich gokluisterd voelde door d. regelen., buiten
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welke men in zijn tijd niet durfde gaan, wat
nog meer uitkomt in zijn „Hof- en Mengeldichten" (1746). Ook voor 't tooneel heeft hij
gearbeid. Onder zijn treurspelen is „Jacoba
v. Beieren" (1736) menigmalen vertoond; ook
vervaardigde hij een zinnebeeldig tooneelspel,
,'t Eeuwgetijde v. d. Amsterdamschen Schouwburg", dat op dat eeuwgetij, 7 Jan. 1738 en
vervolgens herhaaldelijk vertoond is. Opmerkelijk is 't, dat d. poezie v. d. MARRE geen
spoor vertoont v. d. ruwheden, die destijds
in zoo groote mate a. 't zeemansleven eigen
waren.
IVIarrene (VALERIE), een Poolsche romanschrijfster, in 1830 geb.; zij maakte zich vooral
bekend door d. volgende romans, die meestal
een pessimistisch-realistische strekking hebben: „Der neue Gladiator" (1857), „Jerzy"
(1864), „Leben far Leben" (1867), „Der Mann
Eleonorens" (1869), „Manner und Frauen"
(1874), „Grundsatze und Thaten" (1877), „Im
Grunde des Lebens" (1887) en „Novellen" (1888).
Sedert 1876 woont v. MARRENE te Warschau.
Marryat (FRANCIS), een Engelsch romanschrijver, die d. zoogen. zeeroman een tijd
Lang tot d. geliefkoosde lectuur v. 't publiek
maakte. 10 Juni 1792 uit eon deftige familie
geb., trad hij reeds op jeugdigen leeftijd in d.
zeedienst, waarin hij, zich door kunde on ijver
onderscheidende on door maatschappelijke
betrekkingen begunstigd, spoedig opklom en
eindelijk d. kapiteinsrang verwierf. In d.
Engelsch-Amerikaanschen oorlog bevrijdde hij,
in d. haven v. Boston, 4 door d. vijand om.singelde schepen. Hij was 't, die met d. Rosario
d. tijding v. Napoleon's dood v. s. Helena n.
Engeland overbracht. In d. oorlog tegen d.
Birmanen voerde hij 't bevel over d. korvet
Larne. Tijdens d. opstand der Zuid-Amerikaansche koloni6n werd hem 't commando over
d. zeemacht v. een der jonge republieken opgedragen, waaraan hij zich echter onttrok.
Na inmiddels tot ridder der Bath-orde benoemd to zijn, verliet hij d.dienst,'tzij wegens
gek wetsto eerzucht, 'tzij wegens een minnehandel, die onaangename gevolgen had kunnen
liebben. d. Langdurige vrede maakte echter
zijn diensten minder noodig en hij begaf zich
met 't hem toegekende pensioen op 't land,
waar hij zich met 't schrijven zijner romans
bezighield, die elk. in een zeer kort tijdsbestek opvolgden. Hij werd tot dien arbeid
vooral aangespoord door zijn zucht vele
misbruiken, die hij a. boord der Britsche
schepen waargenomen had, te verbeteren en
d. eigenaardighedon v. 't Britsche zeeleven
in vorschill. rangen in een holder licht to
stellen.
d. Voorn. zijner werken zijn „The naval
officer" (1829). „Peter Simple" (1832), „Jacob
Faithful", „The King's own" (1830), „Newton
Forster", „The Phantom ship", „Mr. Midshipman Easy", The pacha of many tales", „Japhet in search of a father", „Poor jack",
„Joseph Rushbrook the poacher", „Monsieur
Violet", „Masterman Ready", „Snarley yow",
,,Percival Keene", The Pirate", „Valerie" enz.
Hoewel er slechts weinig in gevonden
wordt v. 'tgeen d. kunst in hoogeren zin
vordert en vele, evenwel met uitzondering
v. „Japhet" zelfs gebrek a. plan verraden,
hebben zij loch, na d. dood v. Walter Scott
en nadat Bulwer voor velen een te wijsgeerige
richting kreeg, vrij algemeen bijval gevonden
on zijn zij bijna alle ook in 't Nederlandsch
vertaald. d. Omstandigheid, dat hij zelf jaren
a. boord verkeerd en d. door hem beschreven
vreemde oorden bezocht had, gaven hem een
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voorrecht boven vele andere romanschrtivers
d. Tooneelen. uit 't leven gegrepen, zijn met
vernuft en levendigheid geschetst, d. karakters in d. regal goed volgehouden. In weerwil der gelijksoortige strekking, die d. meesto
zijner werken kenmerkt, volt hij zelden of
niet in herhalingen. 't Genre, door hem in
't leven geroepen, werd door Chamier on d.
onbekenden schrijver v. Cavendish nagevolgd.
Van andere werken, uit MARRYAT'S pen gevloeid, moeten nog genoemd worden The
Setlers in Canada", The mission, or Scenes
in Africa", „A_ diary in America, with remarks on its institutions", 'twelk hevig aangevallen werd, en een seinboek voor d. koopvaardij, dat, in 't Fransch vertaald, des schrijvers benoeming tot ridder v. 't legioen v. eer
ten gevolge had. MARRYAT overl. to Longhorn
in Norfolk, 2 Aug. 1848, na eon langdurige
ongesteldheid en nadat hij, bij d. schipbreuk
v. d. Avenger op d. kust v. Tunis, een geliefden zoon had verloren. — Zijn dochter FLORENCE MARRYAT, geb. 9 Juli 1837 to Brighton
en gehuwd met Rosschurch, schreef eveneons een aantal romans, waarvan we noemen
„Love's conflict" (1865, 3 dln), „Woman against
Woman" (1865, 2e dr. 1868), „Nelly Brooke''
(1868), The girl of Feversham" (1869), „Petronel" (1870), The prey of the Gods" (1871) en
No intentions" (1874). Ook gaf zij een levensbeschrijving v. hoar v_ader (1872) en is zij sedert•
1872 a. d. redactie v. d. „London Society"
werkzaam.
Mars of Mayors bij d. Romeinen en Ares
bij d. Grieken was d. god v. d. oorlog. Volgens
d. oudste dichters was hij een zoon v. Jupiter
en Juno, doch volgens lateren v. Juno alleen.
Eigenlijk was Mars een Pelasgische godheid,
die oorspronkelijk in Thracie vereerd werd
en vandaar tot d. Grieken overging. In d.
vroegste tijden was hij bij d. Grieken d. god
v. d. oorlog, voor zoover alleen sterkte, dapperheid on stoutmoedigheid daartoe behooren; terwijl Minerva als krijgsgodin• 't zinnebeeld is v. die dapperheid, welke met overleg,
tact on kennis gepaard gaat. d. Romeinen
namen d. vereering v. Mars reeds in d.
vroegste tijden v. d. Grieken over. Behalve
verscheidene tempels to Rome, waarin d.
dienst door bijzondere a. hem gewijde Flamines en 't college der Saliers (priesters) verricht werd, waarvan d. laatsten zijn uit d
hemel gevallen schild (ancile) bewaarden, was
d. gewezen akker der koningen v. Rome, na
d. uitdrijving v. Tarquinius Superbus, onder
d. naam 't veld v. Mars (Campus Martius) ook
a. hem gewijd, gelijk mode onze Lentemaand
naar hem Maart genoemd wordt. Hij had
zijn godspraken, waarbij een specht zijn wil
openbaarde, en onder d. overige dieren waren
vooral d. verscheurende, benevens 't paard
en d. haan a. Mars gewijd.
d. Sage vertelt vele bijzondere Baden v.
MARS. In 't gevecht met d. AloIden of Giganten,
Otus en Ephialtes, werd hij door dezen gevangen genomen, doch door d. moeder der Aloiden,
die zijn verblijf a. Hermes bekend gemaakt
had, weer in vrijheid gesteld. Met Hercules
geraakte hij tweemaal in oorlog; in d. eersten
werd hij zelf gewond en in d. tweeden besliste
Jupiter door zijn bliksems d. strijd; doch MARS
doodde Halirrhotius, zoon v. Neptunus en d.
nimf Euryte. Toen Neptunus hem hierover
bij d. raad der goden aanklaagde, werd hij op
een heuvel bij Athene, d. Marsheuvel, door
d. goden terechtgesteld en vrijgesproken en,
daar MARS d. eerste was, over wien rechtspleging werd gehouden, ontving doze heuvel
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sedert d. naam Areopagus (zie dat art.).
MARS wordt als een jong, mannelijk krijgsheld, naakt of in voile wapenrusting, sterk
gespierd, met een gedrongen aangezicht, een
breed voorhoofd, diepliggende oogen, een kleinen mond, dik, maar kort haar, met helm,
speer, schild en zwaard afgebeeld. — Varw
Marte (sc. pugnare) wil zeggen : met verschillend krijgsgeluk (vechten). Suo Marte (sc.
aliqudd facere) beteekent: Jets op zijn eigen
houtje doen, zonder hulp v. anderen.
Mars, een a. boord v. groote• zeoschepen
gebruikelijke benaming voor een soort v. dek,
dat zich bevindt op twee derde v. d. hoogte
v. d. mast, gerekend v. 't dek, daar waar d.
top v. d. mast aanvangt. Zij komt to rusten
op d. langs. en dwarszalings, zijnde houten,
die, rechthoekig over elk. gelegd, voor en
achter en a. weerszijden v. d. mast uitsteken.
d. Samenstelling is verschillend, naar gelang
men opene of geslotene, heele of door midden
gezaagde marsen heeft; d. laatstgenoemde
zijn gemakkelijker in 't tuigen en worden
daarom op d. grootere schepen meer algemeen
gebruikt. d. Opene marsen bestaan uit een
rand, die d. buitenomtrek vormt en a. d. achterkant rechthoekig, doch a. d. voorkant afgerond is. Daar binnen liggen eikenhouten langsen dwarsplaten bevestigd, die over elk. zijn
ingesloten en v. sponningen zijn voorzien,
waarin d. roosters gelegd worden; doze laatsten sluiten d. opene vakken, met uitzondering v. 't gat voor d. mast, 't soldaten-gat
genaamd, dat gedeeltelijk bestemd is om d.
steng, zijnde d. verlenging v. d. mast, door
to laten, gedeeltelijk ook d. gelegenheid geeft
a. 't yolk om in d. mars en hooger in 't tuig
to komen. Vroeger was 't soldatengat uitsluitend bestemd, om d. mariniers met hun
wapens door to laten, waarvan d. benaming
is afgeleid, terwijl d. matrozen buiten om d.
rand gingen; tegenwoordig echter is 't laatste
afgeschaft ter voorkoming v. ongelukken on
gaan ook d. matrozen door 't soldatengat. d.
Geslotene marsen bestaan uit langscheepsche
deelen onder en dwarsscheepsche boven, die
over elk. zijn ingelaten en op elk. bevestigd zijn.
Op d. bovenkant liggen schuine houten, snapharien genaamd, die v. d. rand naar 't soldaten.
gat loopen en dus 't geheel versterken. d.
Rand wordt op d. mars gelegd, met uitkepingen voor d. snaphanen. Wanneer d. mars is
doorgezaagd, is d. rand op d. hoogte der snede,
over een zekere lengte, weggenomen en wordt
't ontbrekende door sleutelstukken vervangen,
die ter verbinding der beide helften dienen.
d. Mars wordt door middel v. spijlbouten op
d. langs- en dwarszaling's bevestigd. d. Mars
dient om 't stengewant spatting to geven,
evenals d. rusten a. 't onderwant. 't Stengewant vaart op d. rand der mars, op zoogen.
jufferblokken of spanschroeven, waarvan 't
beslag door gaten in d. rand gaat en die door
't puttingwant, met een ijzeren band om d.
mast, die alzoo tot steun v. d. steng dient,
zijn verbonden. In oorlogstijd, als twee schepen slaags zijn, worden er mariniers in d.
marsen geplaatst, om vandaar op 't dek v. d.
vijandelijken bodem te vuren.
Mars, d. eerste, v. d. zon afgerekend, der
zoogenoemde buitenplaneten, d. z. die, welke
verder dan d. aarde v. d. zon verwijderd zijn.
d. Grootste afstand dezer planeet v. d. zon
bedraagt 34 450 000, d. kleinste 28 580 000, d.
gemiddelde 31 015 000 geogr. mijlen of ongeveer
1,5 maal d. afstand v. d. aarde tot d. zon;
d. loopbaan v. Mars heeft dus een vrij groote
e xcentriciteit (0,093 26). Daardoor en ten ge-
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volge v. d. onderlinge Jigging der loopbanen v.
Mars on d. aarde wisselt d. schijnbare diameter
dezer planeet tuss. 23' en 2',3 af. Is Mars op
't oogenblik, dat zij in haar aphelium is, in
haar oppositiestand (d. w. z. dat d. aarde
zich tuss. haar en d. zon bevindt), dan is
doze planeet slechts 0,38 stralen der aardbaan
v. ons verwijderd. d. Omloopsttjd bedraagt
1 jaar, 321 d. 17 u. 30 min. 41 sec., d. honing
der loopbaan op d. ecliptica 1° 51' 2". Mars
heeft een aswenteling, die in 24 u. 37' 23'
volbracht wordt en in 1666 reeds door HOOKE
waargenomen word. Haar as maakt met
't vlak harer loopbaan een hook v. 61° 18',
zoodat er zich d. keerkringen ter weerszijden
v. d. aequator tot 28° 42' uitstrekkeii. d.
Diameter dezer planeet bedraagt 0,528 v. dien
der aarde, waaruit volgt, dat haar inhoud
0,147 v. dien der aarde bedraagt. Haar dichtheid is 0,711 v. die der aarde, zoodat d. massa
v. Mars 0,105 v. die der aarde bedraagt. Na
Mercurius is doze planeet d. kleinste der v.
ouds bekende planeten. Evenals d. aarde is
Mars a. d. polen afgeplat, hoewel haar afplatting nog niet juist bekend is.
Trekt Mars d. aandacht door 't donkerroode
v. haar kleur (en dat roode heeft haar misschien bij d. Ouden d. naam v. d. oorlogsgod
doen verwerven), v. geen planeet is ons
zooveel bekend, wat hare natuurlijke gesteldheid betreft, en goon schijnt to dien opzichte zooveel overeenkomst te hebben met
d. aarde. Uit 't veranderlijke v. sommige
vlekken en strepen heeft men ontwaard, dat
Mars een hoogen en dichten dampkring heeft.
d. Vlekken op d. oppervlakte der planeet,
die onveranderlijk zijn, schijnen een verdeeling in landen en zeeijn aan to duiden, analoog
a. die, welke op 't door ons bewoonde wereldlichaam voorkomen. Merkwaardiger nog zijn
d. witte poolgordels. Doze poolgordels krimpen in bij 't naderen v. d. zomer en worden
breeder tegen d. winter, zoowel voor 't noordelijk als voor 't zuidelijk halfrond. 't Ligt
dus voor d. hand to denken, dat daze gordels
door ophoopingen v. sneeuw en Ajs ontstaan,
on men heeft ze daarom d. naam sneeuwgordels gegeven. Mars heeft twee satellieten of
manen. Die, welke 't dichtst bij d. hoofdplaneet
is, word 17 Aug. 1877 door ASAPH HALL ontdekt on kreeg d. naam Phobos; d. andere word
11 Aug. 1877 door ASAPH HALL ontdekt on
Deimos genoemd.
Mars (ANNE FRANVISE HIPPOLYTE BOUTET).
Doze beroemde Fransche tooneelspeelster, bekend onder d. naam mademoiselle MARS, word
9 Febr. 1779 to Parijs geb. Daar haar ouders
beiden a. 't tooneel verbonden waren, trad zij
reeds vroeg in kinderrollen op on had zij 't bij
haar volwassenheid in haar kunstvak tot een
zeldzame hoogte gebracht, die bij verdere oefening nog moor klem en bijv. a. d. meesterstukken v. Moliere een ongekende uitdrukking bijzette. Steeds meesteres v. haar buigzame, innemende stem, aan welke zii altijd
gepasten, nooit overdrijvenden nadruk wist
to geven, steeds binnen d. grenzen saner
sierlijke gebaarmaking blijvende en altijd met
d. grootste bevalligheid optredende, was zij
d. room v. 't Fransche tooneel, dat zij in 1841
verliet, na zich een groot vermogen verworyen to hebben. Zij overl. 20 Mrt 1847 to Parijs.
arsala, een Italiaansche havenstad in d.
prov. Trapani, met 43 800 inw.,ligt a.'t westel.
punt v. 't eiland Sicilia on heeft een dom, een
gymnasium, een wetenschappelijke academie
en een boekerij. d. Overblijfselen eener waterleiding herinneren a. 't aloude Lilybaeum,
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op d. plaats, waarvan nu Marsala staat,
evenals d. v. Mars el Allah (d. 1. haven Gods)
afgeleide naam a. d. Arabieren herinnert, die
zich bier in d. 9e eeuw vestigden, maar in d.
lie eeuw verdreven werden. Bij d. nabtjgelegen lagunen bevinden zich zoutketen. In
zout, graan, olie en soda wordt levendige
handel gedreven. 't Belangrijkste uitvberartikel is echter d. Marsalawijn, die in 't
westel. deel v. Sicili6 verbouwd wordt. In
Marsala landde 11 Mei 1860 Garibaldi met
zijn vrijwilligers, om d. heerschappij der
Bourbons op Sicilia omver te werpen.
Marsch (Fransch marche, Ital. marcia),
oorspronkelijk een muziekstuk, dat gespeeld
werd bij 't marcheeren der soldaten en waarschijnlijk tijdens d. 30-jarigen oorlog in Duitschland onstaan is. Later ook op 't klavier en
andere instrumenten ingevoerd, werden vooral
door Beethoven, Weber, Mendelssohn, Meyerbeer en anderen fraaie composities in di t
genre vervaardigd. Men onderscheidt feesten treurmarschen enz.
Marschen. Men verstaat door marschen
d. overgang v. een stelling tot een andere.
Zij maken een der belangrijkste gedeelten v.
d. krtjgskunst uit, waarin men een leger reeds
in vredestijd kan oefenen. Men onderscheidt
d. marschen in vredes- en oorlogs-marschen.
Onder d. eersten verstaat men dezulke, waarbij
men geen aanval v. d. vijand te vreezen heeft,
zoodat men daarbij er slechts voor zorgen moet,
d. krachten der troepen te sparen en d. afstand
in eon bepaalden tijd af te leggen. d. Oorlogsmarschen moeten daarenboven nog a. d. voorwaarde voldoen, dat men te alien tijde gedurende d. marsch a. d. vijand 't hoofd kan
bieden. Ten opzichte v d. grootte worden d.
marschen in gewone, snelle en geforceerde
marschen onderscheiden. Bij d. eersten legt
men dagelijks een afstand v. 4 tot 5 uren af
en houdt men d. vierden dag rustdag. Bij snelle
marschen worden dagelijks 8 tot 10 uren en bij
geforceerde marschen dagelijks 12 tot 16 uren
afgelegd. Kunstmatig versnelde marschen
noemt men d. zoodanige, waarbij d. troepen
door middel v. wagons of schuiten vervoerd
worden ; eindelijk noemt men marschen zonder indeeling v. d. dag die, waarbij dag en
nacht onafgebroken door gemarcheerd wordt,
met uitzondering v. d. volstrekt noodzakelijken tijd voor d. voeding en d. rust der
troepen. Nachtmarscbon worden zooveel mogelijk vermeden; zij geven licht aanleiding tot
wanorde en putten d. krachten der troepen
uit, waarvan men een treffend voorbeeld
heeft in d. nachtmarsch, door d. Engelschen
onder Moore v. Lugo naar d. zijde v. Corunna
(8-9 Jan. 1809) verricht. In 't algemeen kan men
aannemen, dat er goad gemarcheerd wordt,
als men, d. rusten niet meegerekend, uur op
uur aflegt, terwiji men daarbij tevens in aanmerking moet nemen, dat, naarmate d. marschen grooter worden, d. tijd, waarin zij afgelegd worden, betrekkelijk veel meer toeneemt.
d. Voorn. maatregelen, die in acht genomen
worden, zijn: een goede zorg voor 't schoeisel bij d. infanterie, voor d. paarden bij d.
andere wapens en voor een goede verpleging
in d. kwartieren voor alien. Er moet een
goede marschdiscipline onderhouden worden,
waarbij echter niet te veel op kleinigheden
moet worden gelet. Infanterie houdt een
kleine rust 114 uur na d. afmarsch en rust
dan veelal opnieuw, na 2 of 3 uur gemarcheerd
to hebben, 'I, uur. Cavalerie en artillerie
houden telkens na een uur marsch een kleine
rust on op d. helft v. d. marsch een rust
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uur om 't beslag on d. bepakking na
to zien on d. singels a. to halen.
Wanneer een sterke troepenmacht over een
weg marcheert, wordt d. marsch zoodanig
ingericht, dat elk korps op zijn beurt a. 't
hoofd marcheert. 't Is verkieslijk, zulk een
macht in verschill. echelons. ieder b. v. lc
een divisie, elk. op een dagmarsch afstands
te laten volgen.
d. Oorlogs-marschen worden onderscheiden
in front-, flank- en terugtochts-marschen, al
naarmate d. vijand zich gedurende d. marsch
voor, zijwaarts of achter d. marcheerende
troepen bevindt. Bij al deze marschen moot
men v. 't beginsel uitgaan, dat er gedurende
d. marsch een ontmoeting met d. vijand kan
plaats hebben en men dus zoodanig marcheere,
dat men spoedig tot d. gevechtsvorm kan
overgaan. 't Voorn. middel daartoe bestaat
hierin, dat d. marschkolonnen slechts zeer
klein zijn. Men verdeelt dus 't leger in een
aantal kleine kolonnen, die op geltjke hoogte
met elk. blijven. Elke kolonne moot uit d.
drie wapens bestaan en zoo sterk zijn , dat
zij gedurende eenigen tijd alleen d. vijand
't hoofd kan bieden, terwiji d. gemeenschap
tuss. d. verschill. kolonnen behoorlijk moot
onderhouden worden. d. Middelste kolonnen
moeten altijd 't sterkst zijn, omdat haar
nederlaag veel nadeeliger gevolgen zou hebben
dan die der vleugelkolonnen. Zijn d. kolonnen
dicht bijeen, dan kunnen zij een gemeenschappelijke voorhoede hebben; in 't tegengestelde geval moeten zij ieder in haar eigen
veiligheidsdienst voorzien. Bij elke afzonderlijke kolonne moet altijd dat wapen vooraan
marcheeren, dat 't eerst in gevecht moat,
komen. Op 't voorste bataljon of eskadron
moet altijd een batterij artillerie volgen. d.
Troepen, die d. reserve uitmaken, moeten d.
overige kolonnen slechts op een korten
afstand volgen. d. Bevelhebbers der verschill.
kolonnen moeten nauwkeurige bevelen en
inlichtingen krijgen. Zij moeten d. weg weten,
dien zij to volgen hebben, 't uur, waarop zij
op marsch gam, 't doel v. d. marsch, d. wijze,
waarop die wordt uitgevoerd, d. plaats, waarheen zij hun rapporten moeten zenden, welke
stelling zij bij 't einde v. d. marsch moeten
nemen en wat zij bij een ontmoeting met d.
vijand te verrichten hebben.
Omtrent d. veiligheidsmaatregelen, bij d.
marschen in acht te nemen, zie men 't art.
Voorpostendienst. Als voorbeeld v. een frontmarsch kan men d. opmarsch v. Napoleon n.
d. Sambre, 15 Juni 1815, beschouwen, ten
minste wat d. dispositien betreft, welke zeer
gebrekkig uitgevoerd werden ; een voorbeeld
v. een flankmarsch is die v. Davoust v. Regensburg n. d. Abens, 10 Apr. 1809, terwiji men
Massena's terugtocht v. Santarem n. Cuidad
Rodrigo in 1811 als voorbeeld v. een terugtochtmarsch kan raadplegen. 't Is overbodig,
op te merken, dat met d. middelen v. verkeer
ook d. wijze v. oorlog voeren en 't troepenvervoer gestadig verandering ondergaan.
Marschland noemt men ten onzent en
in 't naburige Duitschland die lage, vette en
rnoerassige gronden, welke vooral in d. polders gevonden wordenj elders worden er
echter ook alluviale zand- en veengronden
mee aangeduid. Zij liggen meestal lager dan
d. zee, weshalve d. woningen er oorspronkelijk, bijv. in Friesland on Groningen, op hoogten
(terpen en warven) gebouwd werden. d. Bewoners, door een eeuwen langen strijd met
d. zee gehard, onderscheiden zich door groote
werkkracht, taaie volharding, veel gevoel v .
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eigenwaarde, doch tevens door eene zekere
koelheid en onverschilligheid voor kunst en
poezie („Frisia non cantat!"). d.Marschlanden,
bijna overal door dijken omringd en door slooten en kanalen doorsneden, hebben gemeenlijk
een seer eentonig voorkomen; boomgewas
ziet men er zelden of niet, des to meer bouwen weiland. Achter d. marschgronden, d. i.
dieper in 't binnenland, vindt men d. zoogenaamde geestgronden, die, hooger gelegen ,
tevens meer zandig en dus minder vruchtbaar zijn.
Marschner(HEINRICH AUGUST), een Duitsch
operacomponist, gab. 16 Aug. 1796 to Zittau
in Saksen on overl. 14 Dec. 1861 to Hannover,
waar hij gedurende bijna 30 jaar hofkapelmeester was. Behalve eenige mannenkoren
(„Zigeunerleben") en klaviersonates, schreef
d. volgende opera's: „Lucretia" (1822),
„Der Vampyr" (1823), „Templer and JUdin"
(1829)„,Des Falkners Braut" (1830), „Hans Heiling' (1832; zijn meesterstuk), „Das Schloz
am Aetna" (1833), „Der Babu" (1834), „Adolf
von Nassau" (1839) on „Austin" (1852).
Marsdiep, een breed vaarwater, dat tuss.
d. vasten wal v. Noord-Holland on 't eiland
d. verbinding vormt tuss. d. Zuiderzee
on d. Noordzee on voor schepen v. aanzienltjken diepgang bevaarbaar is.
Marseillaise, Zie Roug et de Lisle.
Marseille (Massilia), d. op twee na d.
grootsto stad v. Frankrijk en d. voorn. zeehaven v. dat land, is tevens d. grootste havenstad a. d. geheele Middellandsche Zee en d.
hoofdplaats v. 't depart. der RhOne-mondingen
(Bouches du RhOne) on telt 406 800 inw. (1892;
tegen 210 000 in 1850 on 104 000 in 1810). d. Stad
verheft zich op heuvels bo yen d. oude haven,
die zij in d. vorm v. een hoefijzer omgeeft,
on is omringd door taillike landhuizen en wijngaarden. d. Oude stad, a. d. noordel. en oostel.
zijde v. d. haven, heeft nauwe straten; fraaier
gebouwd is d. nieuwe stad, die zich tuss. d.
ceude on d. bisschoppelijke stad (welke d.
zuidzijde v. d. haven inneemt) n. 't zuiden
uitstrekt en tegen een heuvel ligt, waarop
zich d. Notre Dame de la Garde verheft. 't
Schoonste gedeelte v. Marseille is d. zeestad,
dat stadsdeel, dat t. N. v. d. oude stad bij d.
nieuwe havendeelen (Bassin de la Joliette,
du Lazaret, d'Arene on National) ontstaan is;
hier bevinden zich prachtige kaaien en grootsche gebouwen. d. Belangrijkste openbare gebouwen zijn : 't stadhuis, d. visch- en markthal, d. beurs, d. nieuwe kathedraal (op d.
plaats v. d. oude Bisschopskerk, in Byzantijnschen stijl uit afwisselende lagen v. witte
en zwarto steen gebouwd), 't bisschoppelijk
paleis, 't theater, d. triomfboog, maar bovenal
't gebouw v. d. prefectuur en 't in Renaissancestijl gebouwde Palais de Longchamp
(met d. Chateau d'Eau) in 't 0. der stad, in
welks zalen zich een schilderijenverzameling
en een natuurwetenschappelijk museum bevinden. Eon groote waterleiding voorziet
d. stad v. drinkwater uit d. Durance, op
83 KM. afstands. d. Belangrijkste verkeersaderen der stad zijn Le grand Cours, d. Rue
Cannebiere, d. Rue d'Aix, Cours de Belzunce,
Cours de s. Louis on Rue de Rome. In d.
schoonen omtrek vindt men tal v. fraaie wandelplaatsen ; bekend zijn vooral 't Prado en
d. Promenade de la Corniche langs d. kust
der Middell. Zee. Marseille bezit een aantal
wetenschappelijke inrichtingen, o. a. eon faculteit v. wetenschappen, een school voor artsenijkunde, een lyceum, een kunstschool, een
conservatoire, een school voor Oostersche
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talon, een handelsschool, een hydrographische
school, een doofstommen- en een blindeninstituut, een sterrenwacht, een natuurhistorisch en een oudheidkundig museum, een
botanischen en een zoOlogischen tuin en een
openbare boekerij v. 100 000 dln. Van d. kerken
zijn behalve d. reeds genoemde kathedraal
nog vermeldenswaard d. Notre Dame du Mont
Carmel, s. Joseph en s. Vincent, verder om
haar fraai uitzicht d. op een rotsige hoogte t. Z.
v. d. haven gelegen kerk Notre Dame de la
Garde, een veal bezochte bedevaartsplaats. d.
M aven
aven is om haar geringe -diepte slechts
voor een klein deal der schepen toegankelijk;
daarom zijn naar 't N. nog zes wijdere en
diepere bassins aangelegd, die door vier vuurtorens verlicht worden. Tuss. d. versterkto
rotseilanden Ratonneau en Pomegues ligt d.
quarantainehaven. Tot - hier en tot 't eiland
If strekt zich d. reede uit. d. Noordel. ingang
tot d. oude haven vormt 't fort s. Jean, d.
zuidel. 't fort s. Nicolas. d. Gezamenlijke bassins v. Marseille, die een oppervlakte v. 180
HA. beslaan, kunnen 1200 zeeschepen bovatten.
Marseille, .d. „koningin der Middell. zee"
bijgenaamd, beheerscht d. handel en 't scheepvaartverkeer v. Frankrijk met Noord-Afrika
on d. Levant; ook onderhoudt 't een druk verkeer met Italie, Groot-Britannia, Nederland,
Spanje, Rusland en Oost Indic. Is Bordeaux
d. eerste wijnhaven on Havre d. eerste katoenhaven v. Frankrijk, Marseille mag met recht
d. eerste koren-, olie- on zijdehaven heeten.
d. Volgende cijfers geven eenig denkbeeld v.
haar scheepvaartbeweging. In 1890 liepen
8614 schepen, metende 4 871 209 ton, binnen
en 8635 schepen met 4 831 742 ton uit. Van
dit aantal tonnen der binnengeloopen schepen
behoorden er 920 142 tot d. groote vaart en
3 951 067 tot d. kustvaart, 3 020 284 tot d. sch epen onder vreemde vlag on 1 850 925 tot die
onder Fransche vlag. Van 't aantal tonnen
der uitgevaren schepen behoorden er 591 884
tot d. groote vaart on 4 239 858 tot d. kustvaart;
tot d. Fransche vlag 2 986 976 en tot d. vreemde
vlaggen 1 844 766 tonnen. d. StedelUke reederij
v. d. „koningin der Middellandsche Zee" omvat
55 zeilschepen en 252 stoombooten, to zamon
inhoudende 236 600 ton. Geen aanzienlijker
stoombootmaatschappij haast in geheel Europa
dan die der „Messageries Maritimes", welke
in 1860 (onder d. naam „Messageries Imperiales") to Marseille opgericht, thans met circa
70 groote booten 't verkeer op schier alle
groote havens v. d. wereld onderhoudt, bovenal
op die v. Noord-Afrika, Voor- en Achter-Indie
en AustralM. d. Vaart op Algiers, die geregeld
viermaal per week plaats heeft, duurt gemid •
deld 4, die op Tunis (eenmaal per week) 3 dagen,
terwijl d. overtocht n. Alexandria en PortSaId in 7 dagen wordt afgelegd en die naar
Batavia in 32 en n. Nieuw-Caledonia in 44
dagen. — d. Voorn. art. v. invoer to Marseille
zijn, behalve karen, olie en zijde, zaad, meal,
vruchten, huiden, pelswerk, vee, olijfolie, ruwe
suiker, wol enz. Uitgevoerd worden voornamelijk katoen en wolwaren, leder en leerwaren,
olie, ruwe zijde, huiden en vellen, wijn en
metaalwaren. Ook is Marseille een zeer belangrijke industrieplaats; voornamelijk levert
zij zeep, tabak, olie, likeuren (vermouth), leer,
parfumerieen, geraffineerde suiker, meel, kaarsen, lucifers, wijnsteen, vlechtwerk enz. Belangrijk zijn er d. scheepstimmerwerven en
dokken. Ook vischvangst wordt v. Marseille
uit veel gedreven, terwijl d. bevallige ornstreken, d. heerlijke zeebaden on 't aangename
klimaat der stad jaarlijks duizenden vreemde-
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lingen lokken. Talrijke villa's, tuss. oltjf- en
mast genoemd. 't Tuig v. d. marsera's bostaat
moerbeziOnboomen verscholen, omlijsten als
uit: d. leider, die over d. ra is gespannen en
't ware d. beroemde zeehaven.
waaraan 't marszeil wordt vastgemaakt; d.
Marseille behoort tot d. oudste steden v.
paarden, zijnde touwen, die, a. weerszijden v.
Europa. Ztj werd gesticht in 't midden der
't midden een, met een bocht onder d. ra
eeuw v. Chr. door Grieksche volkplantingen
komen to hangen; zij worden door twee of
(Phocae6rs)uit Klein-AzitS, die d. Perzische heerdrie touwen (zoogen. springpaarden) opgehouschapptj aldaar ontweken. Massalia noemden
den, om geen to groote bocht to verkrijgen,
haar d. Grieken, Massilia d. Romeinen en
en zijn bestemd voor 't yolk om er in to
luisterrijk werd alras haar bloei, zoodat nieuwe
staan bij 't aan- en afslaan, los- en vastmaken
volkplantingen (Nicaea of Nizze, Antipolis of
en reven v. 't zeil. Tot 'tzelfde doel dienen
Antibes enz.) v. haar uit worden gegrondvest.
ook d. nokpaarden, ztjnde kortere bochten op
'Ook kunsten en wetenschappen bloeiden er
d. uiteinden, die bij 't reven v. 't marszeil
naast handel en scheepvaart, zoodat Cicero
onontbeerlijk zijn. d. Rakken, zijnde een
haar 't „Gallisch Athene" en Plinius haar d.
samenstel v. touwen, v. houten balletjes
„Vorstin der Wetenschappen" noemde. Tijdens
voorzien, die om d. steng heen gaan on be41. Zen Punischen oorlog was zij d. bondgenoote
stemd zijn om 't afwaaien v. d. ra to belettler Romeinen, maar in d. burgeroorlog tuss.
ten; zij zijn aldus ingericht om d. wrijving to
Pompejus en Caesar verloor zij d. aloude gunst.
verminderen bij 't hijschen en strijken v. d.
In 4. 3e eeuw n. Chr. verspreidde zich uit
ra. Op 't midden v. d. ra is een blok met
Massilia 't eerste licht des Christendoms over
twee schijven, waardoor d. marsedraaireepen
Zuid-Gallie. Gedurende d. groote volksvervaren; deze zijn einden touw, die boven 't
huizing was d. stad achtereenvolgens a. vertuig der steng zijn vastgemaakt en door d. geschill. invallen blootgesteld ; zij k warn daarna
noemde schijven zijn geleid, terug door schija. 't Frankische, Bourgondische en Arelatische
ven boven in d. steng, en die ieder in 't looxijk, om zich a. 't eind der Middeleeuwen (1482)
pende eind een blok hebben ingebonden, dat
voor goed a. d. Fransche koningen to ondermet eon blok a. dek een takel vormt, d.
werpen. In 1720 en 1721 heerschte er een
zoogen. marsevallen, waarmee d. ra wordt
vreeselijke pestziekte, door een schip uit d.
geheschen. d. Toppenenden, die v. d. uiteinden
Levant naar hier overgebracht. 23 Mrt 1871
of nokken der ra door blokken boven a. d.
ontstond er d. Commune, die, hoewel gelukkig
steng zijn geleid en dienen om d. ra to steuslechts v. korten duur, niet minder vreesenen en in 't verticals vlak in verschill. stanlijke verwoestingen aanrichtte. — Zie Saurel,
den to brengen, to toppen. d. Brassen, die v.
,,Marseille et ses environs" (1882).
d. nokken achteruit — bjj d. kruisra vooruit —
Marsen. Met dezen naam worden in d.
door blokken a. d. volgenden mast varen en
geschiedenis twee verschill. volken aangeinsgelijks bestemd zijn om d. ra to steunen
duid: 't eene een krijgszuchtig yolk in Miden in 't horizontals vlak to bewegen, to brasden-Italie, dat zich in d. oorlog der bondgesen. Gewoonlijk varen d. marsebrassen dubbel,
nooten (ook Marsische genoemd) vertoonde;
met uitzondering v. d. kruisbrassen, die dik't andere een Duitsch yolk, uit d. stam der
wijls enkel varen. In d. nokken der ra zijn
Istaevonen, dat na d. nederlaag v. Varus tot
schijven, waardoor d. riftalies v. 't marszeil,
in d. landstreken a. d. Rijn doordrong en zich
en blokken, waardoor d. schoten v. 't daarvoornamelijk a. d. beide oevers der Lippe
boven geplaatst bramzeil varen, welke laatste
nederzette, doch bij d. volgende oorlogen der
dienen om 't bramzeil uit to halen. d. Hoogte
Romeinen weer terugtrok. 't Schijnt, dat d.
v. d. ra boven 't ezelshoofd, wanneer 't marsMarsen tot d. Cheruskers behoord en zich
zeil is uitgehaald, verschilt, naarmate er een
slechts korten tijd als een eigen yolk vertoond
of moor reven zijn ingenomen of wel 't zeil
hebben.
geheel is uitgespreid. Aan d. ra zijn beugels,
Marsepein, ook Marcipein en Massepein
waardoor d. lijzeilsspieren gaan, die, uitge(Lat. Marcipanis, Ital. marzapane, Spaansch
voerd zijnde, dienen om er d. bramzeilen op
inazapan, Fr. massepain, Eng. marchpane) is
uit to halen.
een gebak, uit amandelen, suiker en oranjeMarsh (Toestel v.). Doze toestel heeft 't
water bestaande en veelal nog met kleine • opsporen v. rattenkruit ten doel bij 't vervruchtjes, oranjesnippers enz. versierd. Over
moeden v. een vergiftiging met deze stof. En,
-d. oorsprong en d. afleiding v. dit woord looindien er geen storende invloeden tusschenpen d. gevoelens zeer uiteen; sommigen denbeide komen, is men in staat er d. geringste
ken a. d. s. Marcusdag, waarop 't brood gesporen rattenkruit mee aan to toonen. Wij
bakken werd, anderen a. een Italiaan MARZO,
willen aanvangen met 't grondbeginsel mee
-die 't gebak uitvond, weer anderen a. 't Lat.
to deelen, waarop deze toestel berust, en
maza en 't Grieksche massein, kneden; 't laatdaarna een woord spreken over d. invloeden,
ste deel der samenstelling beteekent in elk
die op deze wijze v. rattenkruit op to sporen
_geval brood (panis, pain). Reeds in d. 15e en.
storend kunnen inwerken. Rattenkruit is een
16e eeuw bekleedde d. niarsepein een aanzienverbinding v. arsenicum on zuurstof (Asa 0 3).
lijke plaats onder d. feestgerechten onzer 1 Waterstof bezit op 't oogenblik v. vrij worden
voorouders.
(in static nascendi) d. eigenschap zich met d.
Marsera of Marszeils-ra. d. Ra's zijn
zuurstof v. rattenkruit to kunnen vereenigen
houten, die op d. schepen met vierkante zeien 't arsenicum vrij to maken, maar arsenilen voor d. masten en stengen komen to hancum op zijn beurt d. eigenschap, zich met d.
gen en bestemd zijn om er d. zeilen aan to
waterstof op 't oogenblik v. vrijworden tot
slaan en op uit to halen. d. Marsera is d.
een gas to vereenigen. Voegt men bij zink
tweede v. onderen. Zij hangt boven d. mars
water en zwavelzuur, dan komt er waterstof
en komt to rusten op 't ezelshoofd. Op d.
vrij en heeft men waterstof op 't oogenblik
driemastschepen onderscheidt men d. grootv. vrijworden. Zoodra men er thans een kleine
en voormarsera en d. kruisra. d. Eerste hangt
hoeveelheid rattenkruit bij doet, wordt er
voor - d. groote steng, ztjnde d. eerste verlenarsenik-waterstofgas (As 13 3) gevormd, dat
ging v. d. middelsten of grooten mast; d.
met d. in overmaat vrij komende waterstof •
tweede voor d. voorsteng; d. laatste voor d.
ontwijkt. Leidt men nu die waterstof, bezwan:steng v. d. achtersten mast, bezaan- of kruisgerd met arsenik-waterstof, door een glazer,.
VI.
22
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buisje met fijne opening a. 't uiteinde en
steekt men 't gasmengsel aan, dan verbrandt
d. vrije en gebondene waterstof tot water en
't arsenicum v. d. arsenik-waterstof tot rattenkruit. Houdt men evenwel een koud voorwerp in d. vlam, clan zet zich arsenicum at
tegen dit koude voorwerp in d. worm v. als
metaal glanzende vlekken. Door d. hooge
temperatuur nl. v. d. vlam kan daarin 't arsenik-waterstofgas niet bestaan, maar wordt
't ontleed in waterstof en arsenicum, 't laatste
in dampvorm, welke arsenicumdamp • zich
tegen 't koude voorwerp in vasten staat afzet.
Laat men 't mengsel v. vrije waterstof en
arsenik-waterstof strijken door een gloeiende
buis, dan vormt zich daarin een spiegelende
ring v. arsenicum, wijl d. arsenik-waterstof
ook hier door d. warmte in waterstof en
arsenicum ontleed wordt.
Aldus to werk gaande, is men in staat, om
d. geringste sporen rattenkruit op to sporen.
indien men niet to doen heeft met storende
invloeden. In 't zink on zwavelzuur mag geen
arsenicum of rattenkruit voorhanden zijn. In
d. op rattenkruit to onderzoeken stoffen
mogen geen stoffen voorkomen, die aanleiding
kunnen geven tot d. vorming v. bovengenoemde vlekken on ringen. Wtj noemen
't antimonium, dat zich in vele opzichten
verhoudt als arsenicum on eveneens vlekken
en ringen kan doen ontstaan, omdat 't onder
dezelfde oinstandigheden als arsenicum met
waterstof een door warmte ontleedbaar gas
vormt. Maar d. scheikunde bezit wederom
een groot aantal middelen, om vlekken v.
arsenicum on antimonium met zekerheid v.
elk. to onderscheiden. Zoo worden b. v. vlekken
v. arsenicum door natrium-hypochloriet opgelost, die v. antimonium daarentegen niet.
Hoeft men bij een vergiftiging to doen met
arsenicum on antimonium, zooals 't geval kan
zijn, wanneer bij een vergiftiging met rattenkruit braakwijnsteen als braakmiddel is
toegediend, on verkrijgt men dus in d. toestel
v. Marsh in d. worm v. vlekken of ringen
een mengsel v. arsenicum en antimonium.
dan zou men beide met natriumhypochloriet
kunnen scheiden; later zullen wij echter
betere middelen ter scheiding aangeven. Bij
een onderzoek op rattenkruit in d. toestel
v. Marsh is tevens een eerste vereischte, d.
to onderzoeken zelfstandigheid v. alle organische bestanddeelen to ontdoen, want ookdeze kunnen tot d. vorming v. vlekken aanleiding geven en d. vorming v.arsenik-waterstof tegengaan. Later zullen wij 't opsporen
v. rattenkruit bij vergiftiging in zijn geheel
nagaan en op 't meegedeelde uitvoerig terugkomen. (Zie Rattenkruit).
Marsh (ANNE), geb. CALDWELL, eon Engelsche romanschrijfster, geb. in 1799 in Staffordshire, huwde met d. bankier Marsh to Londen
en overl. in Oct. 1874 to Londen. Zij was een
der vruchtbaarste Engelsche schrijfsters uit
onze eeuw; d. voorn. harer werken zijn: Two old mans tales" (1839), „Emilia Wyndham"
(3 dln, 1846), The heiress of Haughton" (1855)
en „Normans bridge" (3 dln, 1847).
(GEORGE PERKINS),
Marsh
een Amerikaansch staatsman on philoloog, geb. 15 Mrt
1801 to Woodstock, in Vermont, was aanvankelijk advocaat. Van 1842—'49 was hij lid
v. 't Congres, v. 1849—'53 gezant to Constantinopel en v. 1861-82 in Italie, waar hij 23 Juli
1882 to Vallambrosia overl. Zijn belangrijkste
geschriften zijn: „Origin and history of the
English History" (1862), „Man and nature"
(1864) on The earth, as modified by human
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action" (1874). Zijn gezamenlUke werken verschenen in 3 din (1882). Zijn weduwe gaf in
1888 zijn biographie uit („Life and letters of
George Marsh").
Marsh (0THNIEL CHARLES), een Amerikaansch palaeontoloog, geb. 29 Oct. 1831 te
Lockport in New-York. Htj was eerst een
ijverig jager en visscher on begon eeist
later met d. studio der mineralogie, geologie
on zoOlogie, waarvoor hij echter na d. Amerikaansche ook Europeesche hoogescholen
bezocht; o. a. vertoefde hij voor dat doel te
Berlijn, Heidelberg on Breslau. In 1868 maakte
hij een begin met gin benoemd geworden
nasporingen in d. Rocky Mountains, waar hij
een menigte hoogst belangrtike vondsten deed.
d. Resultaten v. dat onderzoek zijn door hem
neergelegd in een werk, „American journal of
science and art" getiteld. In 't geheel warden
meer dan 400 nieuwe soorten v. fossiele dierPn.
door MARSH beschreven on in 't Peabody
museum to New-York bijgezet.
Marshall (JAMES), een verdienstelijk historie- en landschapschilder, geb. in 1838 te.
Amsterdam, doch al vroeg naar Weimar vertrokken, waar hij zich onder Preller in
schilderen v. portretten oefende. In 185.6 bezocht hij d. schilderacademie v. Antwerpen.
on vervolgens die v. Parijs, waar hij zich
vooral in 't itoloriet bekwaamde en d. realistische richting huldigde. Uit Parijs n. Weimar
teruggekeerd, sloot hij zich opnieuw bij Preller
en Genelli aan en bracht hij bij voorkeur mythologische onderwerpen op 't doek. Tot 's mans
voorn. werken behooren 't historisch genrestuk „Erasmus v. Rotterdam in d. drukkerij
v. Frobenius to Bazel" en een „Bacchusoptocht".
Marshall (WILLIAM), een Duitsch zooloog,
broeder v. bovengenoemden schilder, ward
geb. 6 Sept. 1845 to Weimar, studeerde teGottingen on to Jena on ward in 1867 eerste ,
asiten.'RjkmuoLeidn.
1872 secretaris for groothertogin v. SaksenWeimar. In 1880 vestigde hij zich als privaatdocent in d. zoOlogie en anatomie to Leipzig, a.
welks universiteit hij in 1885 tot hoogl. in
genoemde vakken benoemd ward. Verschill.
werken zagen v. zijn hand 't Licht; vooral
schreef hij over d. anatomie der vogels; verder heeft men v. hem „Spaziergange eines.
Naturforschers" (1888), „Die Tiefsee and ihr
Leben" (1888), „Zoologische Vortrage" (1889),
„Der Floh", onder 't pseudoniem PHILOSYLLUS(1890), en een aantal populaire opstellen in.
Nederl. en Duitsche tijdschriften.
Marshall (FRANCIS ALBERT), een Engelsch
schrijver en tooneeldichter, in 1840 te London.
gob., die zijn opleiding to Oxford ontving on
schreef onder meer „Mad as a hatter" (1863),
„Corrupt practices" (1870), „False shame" (1873),.
„Family honour" (1878) en „A study of Hamlet" (1865). Hij overl. in Jan. 1890 te Londen.
Marshalleilanden, een Duitsche eilandengroep in d. Grooten- of Stillen Oceaan, diev
in 1529 door d. Spaanschen zeevaarder Saavedra ontdekt word. Zij vormen 't noordoosteL
deel v. Micronesio en liggen tuss. 4. en 15)
N.-Br. en 161° en 174° 0.-L. v. Greenw. Zij bestaan
uit twee groepen, d. Ralikeilanden in 't W.
en d. Ratakeilanden in 't 0. on beslaan samen
een oppervl. v. 7'12 vk. mijl, met 11 600 inw.,
waarvan 5 vk. mljlen met 3600 inw. op d. Raliken 2 1/2 vk. mijlen met 8000 inw. op d. Ratakeilanden komen. Van d. 18 Ralikeilanden is
Jaloeit 't belangrijkst en v. d. 15 Ratakeilanden
zijn Aroea en Majoera d. grootste en belangrijkste. 't Zijn alle ringvormige koraaleilane
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Marsiliaan (misschien afgeleid v. Marden en zij verheffen zich hoogstens 3 M. boven
d. zeespiegel. 't Klimaat is gezond, d. hitte ! seille) is een vaartuig, v. voren rond, dat
bruikt wordt voor d. kusthandel op d. Midwordt getemperd door d. winden; regen valt
dellandsche en vooral voor dien op d. Adriain genoegzame hoeveelheid, maar bronwater
tische Zee.
ontbreekt. Kokaspalmen en broodboomen zijn
Marston (JOHN), een Engelsch tooneeld. belangrijkste gewassen en leveren ook 't
dichter uit d. 17e eeuw, een jongere tijdgenoot
voorn. vOedsel a. d. inw. d. Inheemsche dierenv. Shakespeare. Onder meer andere drama's
wereld is arm; varkens, honden, hoenders,
schreef hij o. a. „Antonio and Mellida" (1602),
katten en ratten zijn ingevoerd en deels reeds
„The malcontent" (1604) en The Dutch courverwilderd. d. Inw. behooren tot 't Micronstezan" (1605); verder „Sophonisba" (1606),
sische ras en zijn uitmuntende visschers en
„What you will" (1607) en The insatiate
schippers. Van 1857 of zijn Hawaische zendelingen op d. Marshalleilanden werkzaam; zij
countess" (1613). d. Laatste uitgave zijner
werken werd in 1856 bezorgd door Halliwell.
staan onder leiding v. 't Amerikaansche zenMarston (JOHN WESTLAND), een Engelsch
delingengenootschap in Boston. 't Voorn. handelsartikel is kopra, dat d. Europeesche
dichter, geb. 30 Jan. 1820 te Boston in Lincoln.
handelaren tegen stollen en andere benooshire en overl. 5 Jan. 1890 te Londen. Men
digdheden bij d. inw. inruilen. d. Vroeger
heeft v. hem o. a.: The patricians daughter"
as nzienlijke invoer v. wapens en munitie werd
(1841), The heart and the world" (1847),
in 1888 door d. Duitsche regeering verboden.
,Philip of France" (1850)„The favorite of
Jaloeit is nu d. eenige invoerhaven. — d.
fortune" (1866) en „Death ride at Balaklava"
(1866); alsmede d. novellen „A lady in her
Marshalleilanden staan sedert 15 Oct. 1885
own right" (1860) en The wife's portrait"
onder Duitsche bescherming.- Ook is 16 Apr.
1888 't onder Duitsche bescherming staande
(1870). In 1876 zag een uitgave 't licht v. zijn
eiland Pleasant of Nawodo onder haar bestuur
„Dramatic and poetical works" in twee dln.
Marsy (BALTHASAR en GASPARD DE),
gekomen; dit eiland ligt slechts even bezuiVlaamsche beeldhouwers, die meestal gezaden d. linie en t. W. v. d. Gilberteilanden,
waartoe 't gerekend wordt.
menlijk worden genoemd, omdat zij gezamenMarsic is d. naam v. een ster v. d. vierde
lijk
voorn. werken ten uitvoer brachten.
Zij zijn afkomstig uit Kamerijk, waar d. oudste
grootte op d. rechterschouder v. Ophiuchus.
Marsick (MARTIN), een beroemd violist,
in 1624 en d. jongste vier jaar later werd
geb. 9 Mrt 1848 te Jupille, bij Luik, ontving
geb. Hun vader, een onbekend beeldhouwer,
zijn opleiding a. d. conservatoires v. Luik,
gaf hun 't eerste onderwijs en omstr. 1648
Brussel en Parijs en kwam in 1870 met een
kwamen zij te Parijs, waar zij een jaar lang bij
stipendium der Belgische regeering nog geeen beeldsnijder werkzaam waren, totdat
durende eenigen tijd onder d. priyaatleiding
zij eindelijk door Sarazin e. a. meer bekend
v. Joachim te Berlijn. In 1873 trad hij voor
werden. d. Secretaris v. staat La Vrilliere
't eerst te Part* op, in d. „Concerts popudeed thans zijn huis, 't later dusgenaamde
laires" en hij behaalde daar een schitterend sucHotel de Toulouse; door hen versieren, waarop
ces. Weldra list hij zich ook in d. andere hoofdzij ook weldra andere hotels en kasteelen met
steden v. Europa hooren en verwierf hij zich
hun eerste stukadoorwerk opluisterden. Hun
gemakkelijk d. roem v. eon der eerste violiseerste openbare arbeid was d. versiering v.
ten v. zijn tijd te zijn. Ook als componist v.
d. benedenkapel der martelaars in d. Abdij-menig fraai vioolstuk heeft MARSICK zich
kerk te Montmartre; daarna vervaardigden
naam gemaakt.
zij onderscheidene beeldhouwwerken in d.
Marsigli (LODOVICO FERNANDO, graaf v.),
galerij v. Apollo en te Versailles d. metalen
in 1658 te Bologna geb., werd door zijn ouders
figuren a. d. drakenfontein en a. die v. Bacchus
voor een militaire loopbaan bestemd en heeft
en Latona, terwijl hun naam als vereeuwigd
ook als zoodanig dienst gedaan, doch hij heeft
werd door d. Tritons, die in 't bad v. Apollo
d. bekendheid v. zijn naam meer a. zijn wetend. paarden v. d. zonnewagen drenken. Hun
schappelijke werken te danken. In 1679 deed
laatste gemeenschappelijke arbeid is 't grafhij met d. Venetiaanschen gezant een reis n.
monument v. d. Poolschen koning Johann
Constantinopel en hij trad in 1683 in OostenCasimir, bestemd voor d. kerk s. Germain
rijkschen dienst als ingenieur. Hij werd spoedig
des Pres. Van dien tijd of werkten d. broeders,
door d. Turken gevangen genomen, een jaar
wior werk d. grootste eenheid bezat, daar d.
later uitgewisseld en tot overste benoemd,
een door zijn kennis, d. andere door zijn
In d. Spaanschen successie-oorlog was hij
geest en verbeelding aanvulde, wat a. een v.
onder-commandant der vesting Alt-Breisach,
beiden ontbrak, afzonderlijk. Van Gaspard's
welke zich in 1703 a. d. hertog v. Bourgondie
werken worden geroemd d. opkemende dag,
overgaf. Ten gevolge daarvan werd MARSIGLI
d. middag in Afrika, naar teekeningen v.
voor d. krijgsraad gesteld en v. zijn rang en
Lebrun, in d. tuin v. Versailles, d. beelden
titels vervallen verklaard en werd zijn degen
der weldadigheid en dapperheid op 't graf v.
verbroken, terwiji d. commandant graaf d'Arco
Turenne, e. a.
ter dood werd veroordeeld. MARSIGLI wijdde
Balthasar werd in 1673 in d. academie opgezich v. nu a f geheel a. d. wetenschappen; hij
nomen en tevens tot adjunct-professor bedoorreisde Zwitserland om d. samenstelling
noemd; hij overl. echter reeds in 't volgend
der bergen en Zuid-Frankrijk om d. bewoners
jaar, 26 Mei. Gaspard was reeds in 1657 medelid
der Middellandsche Zee te leeren kennen.
der academie geworden en in 1669 hoogl. a.
Later deed hij een reis naar d. Nederlanden
die instelling, uit welke betrekking hij echter
en Engeland en hij overl. te Bologna in 1730. Zijn
wegens zijn onachtzaamheid werd ontslagen,
vaderstad heeft hem eenige wetenschappelijke
totdat hij haar in 1669 nogmaals bekwam. In
instellingen to danken. Hij gaf in 't licht:
1670 ward hij adjunct v. d. rector en 10 Sept.
„Histoire physique de la mer" (Amsterdam
1681 maakte d. dood eon einde a. zijn recto1725), „Stato militare dell imperio. Ottamano"
raat. In d. werken v. Audran, J. Marot,
(2 din, 1732) en 't prachtwerk „Danubius
s. Baudet en Picart, C. Simonneau, Thomassin
Pannonico-Mysicus, cum observationibus geo- • en Laudon vindt men onderscheidene beelden
graphicis, astronomicis", etc. (1726, 6 din met
en groepen v. deze kunstenaars gegraveerd.
288 platen).
Marsyas, een Phrygier, v. wren gezegd
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wordt, dat htJ d. door Minerva Athene weggeworpen fluit gevonden en door oefening
't zoo ver in d. kunst v. fluitspelen gebracht
had, dat hij Apollo durfde uitdagen. d. Muzen
wezen echter a. Apollo d. overwinning toe
en deze liet, om d. verwaanden sterveling
te straiten, MARSYAS levend d. huid afstroopen. d. Tranen, die d. Faunen en Saters over
d. ongelukkige stortten, zouden volgens d.
sage a. d. rivier Marsyas 't aanzijn gegeven
hebben.
Marszei/. d. Marszeilen zijn aangeslagen
a. d. marsera's (zie aldaar). Zij zijn gevat in
een raam v. touwen, liken genaamd, die naar
d. plaats, welke zij innemen, 't ralijk, onderlijk of d. staande lijken genoemd worden.
Waar twee lijken samenkomen, wordt een
oog gevormd; die op d. einden v. 't ralijk
heeten nokleuvers, d. twee ander° schoothoorns.
Dwars over 't zeil zijn vier — bij 't kruiszeil drie — banden, rifbanden, gelegd, met
eenige tusschenruimte tuss. beide; door die
banden zijn stroppen gestoken, die met op d.
ra bevestigde einden touw naar d. ra toe
gehaald kunnen worden en dus in d. gelegenheid stellen om, bij 't toenemen v. d. wind,
d. oppervl. v. 't zeil to verminderen of, zooals
men 't noemt, 't zeil te reven. 't Tuig der marszeilen bestaat uit d. schoten, die enkel of
dubbel varen en dienen om 't zeil op d.
onderra uit te halen, d. boeltins (a. die v. 't
voormarszeil geeft men d. naam magermans),
zijnde einden touw, die met een hanepoot, d.
zoogen. boelfjnsspriet, op d. staande lijken zijn
vastgemaakt, naar voren varen en bestemd
zijn om, als d. wind op zijde inkomt, a. die
zijde 't. zeil uit to halen, d. geitouwen, die
bestemd zijn om bij 't bergen v. 't zeil d.
schoten naar d. ra to halen, d. buikgordings,
die op louvers a. 't onderlijk zijn gestoken,
door blokken onder d. zaLiug varen en dienen
om d. buik v. 't zeil insgelijks bij 't bergen
op to halen. d. dempgordings, die op leuvers
a. d. staande lijken even beneden d. laatsten
rif band zijn gestoken, naar d. ra varen en
dienen om 't bergen gemakkelijk te maken,
d. riftalies, die gestoken zijn op d. leuvers
der dempgordings, door schijven in d. nokken
der ra en verder naar binnen varen en
bestemd zijn om 't zeil bij 't reven uit to
halen (d. riftalies varen op d. groote schepen
ook wel dubbel), en d. poplin, die achter op 't
zeil op korten afstand v. 't ralijk is opgestoken, onder 't zeil door genomen is en naar
een blokje op d. ra vaart (zij dient ook bij
't bergen tot 't ophalen v. 't zeil).
Marteau. In d. wapenkunde komen twee
soorten v. hamers als figuren in d. wapenschilden voor; ten eerste d. marteau, zijnde
een gewone hauler met vrij langen steel en
met 't vooreinde v. 't ijzer vierkant en 't
achtereinde wigvormig, fijn uitloopende. d.
Familie Wttewaall v. Stoetwegen voert: d'or

a

troix marteaux d'azur, emmanches au naturel.

a

trois maillets de sinople.
Martel, Zie Karel Martel.
Martel (LOUIS JOSEPH), een Fransch staats

Van d. marteau is onderscheiden d. maillet,
zijnde een hamertje met korten steel en dikken,
zwaren kop. Nicolas de Mailly, een der kruisridders v. d. vierden kruistocht, voerde: d'or

man, gab. 15 Sept. 1813 to s. Omer, werd in
1849 lid v. d. Wetgevende Vergadering en was
dit v. 1863—'70 v. 't Wetgevend Lichaam en
sedert 1871 v. d. Nationale Vergadering, waar
hij zich bij 't linkercentrum aansloot. Daarna
was hij een tijdlang vice-president; hij word in
1875 levenslang senator, leidde v. 13 Dec.
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1876-16 Mei 1877 't ministerie v. Justitie en
was in 1879 president v. d. Senaat. Na deze
betrekking in 1880 to hebben neergelegd, trok
hij zich uit 't staatkundig Leven terug en
overl. hij 11 Mrt 1892 op zijn buitengoed nabij
Evreux.
Martelaars. Met
dit a. 't Grieksche
Maetve, eon getuige (zie Hand. XXII: 20,
Hebr. XII : 1, Openb. XVII : 6), ontleende woord
worden tot 't laatst der 3e eeuw in engeren
zin die bloedgetuigen aangeduid, welke hun
belijdenis v. 't Christendom met een gewelddadigen dood bezegelden, terwijl zij, die deswege slechts in doodsgevaar geraakten, maar
er aan ontkwamin, d. naam belijders, confessores (Otio2.opjzat, zie Matth. X : 32, 1 Tim.
VI:12, 13), droegen. Dcch later werd d. eerstgenoemde titel ook meer algemeen toegekend
a. diegenen, welke zware beproevingen tot
afval v. 't Christelijk geloof met onbezweken
trouw doorstonden. Aan 't hoofd der bloedgetuigen staatpaar d. geschiedenis (Hand. VII)
Stephanus; reeds vroeg plaatste d. kerkelijke
overlevering al d. apostelen nevens hem, .met
uitzondering alleen v. Johannes; doch
d.
Stromata" v. Clemens Alexandrmus worden
Iattheus, Philippus, Thomas en Levi (Thaddeus) daarvan uitgezonderd. Reeds vroeg
waren d. martelaars bij d. kerk in hooge vereering. Hun uitspraken werden ge6erbiedigd
als goddelijke bevelen; hun voorspraak was
genoeg om gebannenen weder op to nemen
in d. schoot der kerk; hun dood baande hun
onmiddellijk d. weg ten hemel, als een bloeddoop (lavacrum sanguinis, zie Marc. X : 39, Luc.
XII: 50), die d. zaligheid terstond na d. dood
schonk, terwijl anderen haar eerst ten dage
des jongsten gerichts verwierven, vanwaar ook
hun doodsdag hun geboortedag ten leven (natalitia) heette. Hun overblijfselen werden als
kostbaarheden bewaard en veelal ook begraven onder 't altaar v. kerken, a. hun bijzondere vereering toegewijd. Aldus ging d.
vereering der martelaars, die reeds in d.
2e eeuw ontstond, v. lieverlede in een
vereering over, die zoozeer toenam, dat reeds
in d. IVe eeuw een algemeene feestdag ter
eere der martelaars op 26 Dec. werd ingesteld
Tot dus ver meende men, dat d. kerk voor
gestorven martelaars moest bidden; Augustinus was v. oordeel, dat dozen 't met uitnemend gevolg voor d. kerk konden doen en
dat men dus hun voorbede moest inroepen,
gelijk dan ook paus Innocentius III zulks tot
een schriftmatig leerstuk verheven hoeft. In
latere eeuwen nam 't aantal martelaars, die
d. hulde der vereering ontvingen, nog aanhoudend toe en smolt doze hulde met d.
vereering der kerkheiligen ineen.
Over d. geloofstrouw der martelaars zie:
Gleitsman, „De heroica primorum martyrum
constantia" (1687); Ostius, „De hymnis martyrum" (1700); Calovius, „Confessio martyrum
sub X persecutionibus" (1658); Gudius, „De
martyribus, divinitatis sp. s. testibus" (1726);
Sagittarius, „De natalitibus in primitiva
ecclesia" (1696) on over hun vereering: „De
studio martyrii in ecclesia primitiva" (1737),
on Gudius, „De cura veteris eccl. circa martyres" (1753).
Een bijzonder uitgebreide tak der kerkhistorische letterkunde is 't „Martyrologium",
een voorstelling v. d. geschiedenis en 't geloofslijden der afzonderlijke martelaren, onder
welke Martyrologia wij noemen : dat v. Beda
(1565), Usuardus (1714), Adonis (1554) on vooral
't „Martyr. Romanum", waarvan een menigte
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uitgaven bestaan, v. welke d. voorn. worden
opgenoemd bij Watch, „Bibl. theol.", III, pag.
727-730. Afzonderljjke martyrorogi6n zijn 't
Spaansche v. Salazar (1651-1659, 6 din); 't
Engelsche v. Wilson (1608, 1640); 't Fransche
v. Saussay (1637, 2 din) ; 't Duitsche v. Beck
(1587); dat der Benedictijnen (1629), der Kanunniken (1621), der Cisterci6nsers (1630), der
Franciscanen (1638) en der Predikheeren (1582).
Ook 't Protestantisme heeft zijn martelaars
en martelaarsboeken. Zie over hen en daze
't art. Protestanten.
Martellato (Ital.), gehamerd, met groote
kracht.
Martell° is d. Italiaansche naam v. toren.
Martello's, bij ons ook wel oneigenlijk martello-torens genoemd, worden reeds onder
Karel V op Sardinia en Corsica tot bescherming tegen d. zeeroovers opgericht en zijn
in lateren tijd in Engeland tot verdediging der
kusten gebouwd. 't Zijn torens v. minstens
8 M. hoogte en v. 10 of meter M. middellijn,
die in d. onderste verdieping d. noodige bonavrije lokalen bezitten. tot berging v. krtjgsen mondbehoeften, terwijl d. bovenste verdieping, door een bomvrij gewelf gesloten,
v. Licht- en schietgaten voorzien is. Op 't
bovenplat kan men, naarmate v. d. grootte,
een of meer stukken geschut op bijzondere
daartoe ingerichte cirkelaffuiten bewegen. d.
Ingang dier martello's ligt a. d. landzijde.
Martena (KEMPO VAN), aangaande wien
men alleen weet, dat hij ridder on raad v.
Karel V in Friesland was en aidaar in of
omstr. 1538 overl., was een zeer ervaren geschiedkenner, a. wien d. Staten v. Friesland
in 1530 opdroegen een historisch verhaal op
to stollen V. al wat sedert d. komst v. hertog
Albert v. Saksen in Friesland (1498) was voorgevallen. Na twee jaren was die arbeid ten
genoegen der Staten gereed, doch 't werk,
met d. uiterste voorzorg bewaard, ward eerst
in 1773 door baron thoe Schwartzenberg en
Hohelansberg uitgegeven in 't tweeds deal v.
zijn „Charterboek v. Friesland".
Martens (GEORG FRIEDRICH VON), gab. to
Hamburg in 1756 on overl. in 1821, was achtereenvolgens hoogi. in 't staatsrecht to Gottingen, staatsraad in 't koninkrijk Westphalen bij JerOme Bonaparte in 1809, secretaris
v. 't congres to Weenen in 1814 on gezant v.
Hannover bij d. bondsdag in 1816. Hij schreef
een menigte nuttige, zeer gezochte werken
over volkenrecht on d. diplomatie in d. Fransche taal, bijv. „Precis du droit des gens de
l'Europe" (Gott. 1789, Parijs 1831) on „Cours
diplomatique" (1801), en een verzameling („Recueil") v. d. voorn. tractaten en vredes, door
d. Europeesche mogendheden gesloten na
1761, als een vervolg op d. verzameling v.
Dumont en Roupet. Dit work verscheen v.
1791-1800, kreeg een vervolg v. 1802-1818 en
ward na 's schrijvers dood voortgezet door
zijn neef KARL VON MARTENS, die een „Handbook v. diplomatic)" („Manuel de diplomatique",
1823) uitgaf en als minister-resident v. d. groothertog v. Saksen to Dresden in 1863 overl.
Martens (FRIEDRICH VON), een Russisch
rechtsgeleerde en uitgever, gab. 15 Aug. 1843
to Pernau in Lijfland, studeerde to s. Petersburg in d. rechten en bezocht daarna verschill.
staatswetenschappelijke voorlezingen to Weenen, Heidelberg en Leipzig. In 1868 bij 't Russisch ministerie v. Buitenl. zaken in dienst
getreden, ward hij later gezant bij d. rijkskanselier Von Gortschakow. In 1871 word htj
tot hoogi. in d. staatswotenschappen en 't
volkenrecht a. d. universiteit to s. Petersburg
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benoemd, ter wiji achtereenvolgens, behalve
een aantal opstellen in verschill. tijdschriften,
v. zijn hand verschenen:
das Recht
des Privateigenthums im K
Krieg" (1869), „Das
Konsulatwesen und die Konsularjurisdiktion
im Orient" (1873), „Recueil des traites et conventions conclus par la Russie avec les puissances OtrangOres" (9 din, 1874—'89); hiervan
bevatten d. ♦ijf eerste deelen d. verdragen v.
Rusland met Oostenrijk on d. vier laatste
die met Duitschland. Verder: „Die Brtisseler
Konferenz und der Orientalische Krieg von
1877—'78" (1878), „Internationales Recht; das
moderne Volkerrecht der zivilisirten Nationen" (2 din, 1884—'85), , La Russie et l'Angleterre en Asie centrale" (1879), „La question
egyptienne" (1882) en „La conference africaine
de Berlin et la politique colonials des Otats
modernes" (1887). Sinds geruimen tijd is prof.
MARTENS vice-president v. 't volkenrechtelijk
instituut („Institut de droit international").
Martensen (HANS LARSEN), een Deensch
Evangelisch-Luthersch godgeleerde, gab. 19
Aug. 1808 to Flensburg en overl. 4 Febr. 1884
to Kopenhagen, a. welks universiteit hij gedurende 40 jaren hoogi. was. Tevens was htj
daar hofprediker on primaat v. d. Deensch
Luthersche kerk. Van zijn geschriften zijn
vooral bekend : „Die Christliche Taufe und
die baptische Frage" (1843), „Ten Christelige
dogmatik" (1849), „Katholizismus und Protestantismus" (1874), „Christenthum und Sozialismus" (1875), „Die christliche Ethik" (3 din,
1871—'78), „Theosophische Studien" (1882) en
„Aus meinem Leben" (1883). Zijn briefwisseling met J. A. Dorner verscheen in 1887 in
2 din.
Marter. d. Marters maken een groep uit
in d. fam. der marterachtige roofdieren (mustelidae). d. Laden dezer familie zijn zool- of
halfzoolgangers en hebben een langgestrekt
lichaam met korte pooten en vijfteenige voeten met niet terugtrekbare klauwen. Achter
d. scheurkies komt slechts een kiss voor. Men
onderscheidt o. a. d. gewonen of boom-marter,
d. steenmarter, d. pekan v. Canada en d.
sabelmarter. 't Bont v. al daze dieren is zeer
gezocht, voornamelijk dat v. 't laatste. d.
Eerste soort (Mustela martes L.) wordt ruim
1 /2 M. lang met een staart v. 3 dM. lengte;
hij is kastanjebruin v. kleur, met eon gels
vlek a. d. keel on met d. pooten en d. staart
zwart of donkerbruin; dit dier wordt in vele
streken v. Europa aangetroffen, alsmede in
Noord-Amerika; 't woont in holle boomen on
in nesten v. roofvogels en leeft v. muizen,
eekhoorntjes, relmuizen, jonge hazen, allerlei
vogels on hun eieren, alsmede v. honig. d.
Jongen worden dik wijls tam gemaakt on zijn
dan zeer vroolijke, aardige dieren. d. Tweede
soort (M. foina) is iets kleiner dan d. vorige,
grauwbruin met witten hals en burst; daze
komt in dezelfde landen als d. eerste voor,
met uitzondering v. Amerika. Zijn huid is
minder gezocht, daar 't haar korter en minder fijn is. Hij leeft meer in d. nabijheid v.
woningen, in gaten v. oude muren en torens.
d. Derde soort (M. Canadensis), is grooter dan
d. beide vorige on donkerbruin, met d. keel, d.
buik, d. pooten en d. staart nagenoeg zwart
en met witte zoomen a. d. ooren. Daze wordt
in d. bosschen v. geheel Noord-Amerika aangetroffen; zijn liefste voedsel is 't Canadasche
stekelvarken. Aan d. Hudsonsbaai worden
jaarlijks om 't bont eenige duizenden dezer
dieren geschoten. d. Vierde soort eindelijk,
d. sabelmarter (M. zibelina), is kleiner dan d.
gewone marter en onderscheidt zich door
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't gemis v. d. gele vlek a. d. keel en door d.
meerdere fijnheid der pels. HU komt uitsluitend in Siberia voor, waar d. handel in
sabelvellen een der gewichtigste takken v.
handel is.
Martiaal
't Lat. martialis, d. i. tot d.
krUgsgod Mars behoorende) beteekent krijgshaftig, dapper.
Martians (MARCUS VALERIUS), een Spanjaard v. geboorte, die, op zijn 20ste jaar
(60 n. Chr.) onder d. regeering v. Nero te
Rome gekomen, als vernuftig dichter v. epigrammen of bijschriften onder d. regeering
v. Domitianus een bijzonderen naam verwierf.
Toon hij zijn aanzien onder Trajanus zag
afnemen, keerde hij n. zijn vaderland terug,
waar hij omstr. 100 n. Chr. overl. Een groot
gedeelte zijner gedichten zijn bewaard geblevon en daaruit blijkt, dat hij een zeer scherpzinnig. mensch en geestig dichter was; eenige
zijner verzen evenwel zijn zeer onzedig. Onder
d. vele uitgaven zijner 14 boeken „Epigrammen" noemen wij : d. eerste (1470) en d.
laatste (die v. Schneidewin, 1841).
Martignac (JEAN BAPTISTE GAGE, vicomte
DE), een Fransch minister en geschiedschrijver, geb. in 1776 to Bordeaux, vestigde zich
aanvankelijk als advocaat in zijn geboorteplaats. Godurende d. Honderd Dagen (20 Mrt
t. 28 Juni 1815) trad hij in zijn geschriften
tegen Napoleon op, waarom hij na d. restauratio tot procureur-generaal v. 't gerechtshof
to Limoges benoemd werd. In 1821 werd hij
door 't depart. Lot-Garonne naar d. Kamer
afgevaardigd, waar hij zich als een schitterend
redenaar a. d. zijde der constitutioneel-koningsgezinden onderscheidde. Nadat hij in 1823 't
leger n. Spanje vergezeld had, werd hij bij
zijn terugkeer staatssecretaris, directeur der
domeinen en in 1824 vicomte. In 1829, na d.
val V. 't ministerie Villele, werd MARTIGNAC
minister v. Binnenl. Zaken en zelfs korten
tijd minister-president. Hij bracht gematigde
mannen a. 't bestuur, doch zijn gematigdheid
vond bij d. heftige partijen weinig bijval en
spoedig moest hij dan ook voor 't ministerie
Polignac wijken. In 1831 trok hij zich geheel
uit 't politieke leven terug door ook zijn
mandaat als volksvertegenwoordiger neer to
leggen en hij overl. 3 Mrt 1832 te Parijs. Zijn
voorn. werk is „Essay sur la revolution
d'Espagne et sur l'intervention de 1823" (3 dln,
1832). Zijn leven beschreef Daudet (1875).
Martigny, een stadje in 't Zwitsersche
kanton Wallis met nog geen 2000 inw. 't Ligt
a. d. RhOne en d. Dranse en is niet vrij v.
overstroomingen. Tegenover Martigny ligt 't
dorp La Batie met d. rumen v. een in 1260
gebouwd en in 1518 verwoest kasteel, welks
hooge toren een heerlijk uitzieht over d. omtrek aanbiedt. Er is nog een waterleiding, uit
d. tijd der Romeinen afkomstig. Een kwartier
gaans hooger op ligt Martigny-le-bourg, dat
door een kastanjewoud tegen lawinen beschermd wordt.
Martin (VINCENTE), bijgen. SPAGNUOLO, geb.
to Valencia in 1754, overl. als kapelmeester
der opera to s. Petersburg in 1816, was een der
voorn. operacomponisten v. zijn tijd, v. welke
d. „Barbero", d. „Cosa rara", d. „Arbore di
Diana", d. „Accorta cameriera" en d. „Dodici
canoni" d. voornaamste zijn.
Martin (coRNELTs) of Martinius werd
te Domburg in Zeeland geb. en schreef in
1598 een werk in d. Fransche taal, dat hij a.
d. aartshertogen Albertus en Isabella opdroeg,
t. w.: „Les Genealogies et anciennes descentes des Forestiers et Comtes de Flandre,
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avec breves descriptions de leurs vies et gestes;
le tout recueilli des plus veritables, approuvees
et anciennes Chroniques et Annales, qui se
trouvent, par Corneille Martin, Zelandoys
etc." (Antwerpen, 1598). Dit werk behelst eerst
d. geslachtlUsten on afkomst der forestiers
en graven v. Vlaanderen. Zij zijn geheel nutteloos, sedert Vredius zijn bij uitstek volledige en 'nauwkeurige genealogie8n heeft
uitgegeven. Overigens bevat 't slechts een
korte kroniek der Vlaamsche forestiers en
graven tot Philips IL MARTIN heeft nog een
werk geschreven, bevattende d. geslachtlijsten v. al d. edelen v. 't . gulden vlies,
'twelk Pontus Heuterus een work noemt v.
veel belezenheid, oneindigen arbeid en groot
nut; doch dit is nimmer uitgegeven.
Martin (ERNST), een verdienstelijk beoefenaar der Germaansche talen, geb. 5 Mei 1841
te Jena, werd in 1868 professor in d. Duitsche
taal en letterkunde te Freiburg en in 1877 to
Straatsburg. Van zijn werken noemen we
„Mittelhochdeutsche Grammatik" (1865,11e dr.
1869) en een reeks v. uitgaven v. Middeleeuwsche dichtwerken, als „Kudrun" (1872),
„Reinaert" (1874), „Roman de Renart" (1882 t.
1887) enz.
Martin (KONRAD), een Duitsch geestelijke,
geb. 18 Mei 1812 te Geismar in Thilringen,
werd in 1844 professor in d. godgeleerdheid
to Bonn en in 1856 bisschop v. Phderborn en
behoorde sedert 1869 in woord on schrift tot
d. voorn. verdedigers v. d. pauselijke onfeilbaarheid. Wegens overtreding v. d. Meiwetten in 1875 afgezet en in d. vesting Wezel
verbannen, week hij n. Belgi8, waar hij 16 Juli
1879 te s. Guibert bij Nivelles over': Behalve
een reeks v. strijdschriften schreef MARTIN
„Lehrbuch der katholischen Moral" (5e dr.
1869), „Drei Jahre aus meinem Leben" (1877)
en verscheiden „Kanzelvortrage", die gezamenlijk in 6 dln (1882—'86) 't licht zagen. Zijn
leven beschreven Schreiber (1879) en Rebbert
(1879).
Martin (BON LOUIS HENRI), eon Fransch
geschiedschrijver, geb. 20 Febr. 1810 te s. Quentin, was korten tijd hoogl. in d. nieuwe geschiedenis a. d. Sorbonne, word in 1876 sena.' or en in 1878 lid der Academie en overl. 14 Dec.
1883 in Parijs. Zijn belangrijkste werk is d.
voortreffelijke „Histoire de France" (15 dln,
1833—'36, 4e dr. 16 dln, 1855—'60, geillustreerd
in 7 dln, 1865—'87), voortgezet sedert 1789 als
„Histoire de France moderne" (2e dr. 6 dln,
1878—'85); ook schreef hij romans en drama's,
o. a. met Felix Dahn d. roman „Wolfthurm"
(wader 't pseudoniem FELIX ET IRNEH, 1830),
„La vieille Fronde" (1832) on „Minuit et Midi"
(1832). Over MARTIN schreven Hanotaux (1885)
en Mulot (1885).
Martin (NicoLA.$), een Fransch schrijver,
geb. 7 Juli 1814 to Bonn. Na langen tijd in
BelgiO vertoefd to hebben, werd hij chef v.
't centraal tolkantoor to Parijs ; hij ondernam in
1850 op last v. d. minister v. Onderwijs een
wetenschappelijke reis naar Duitschland om
er d. Duitsche sagen to bestudeeren en overl.
in Aug. 1877 to Auteuil. Hij schreef „Franca
et Allemagne" (1852), een werk over A. geschiedenis der sagen, „PoOtes contemporains de
l'Allemagne" (2 din, 1846—'60) en verscheiden a
gedichten (gezamenlijk in 4 dln, 1867) on vertaalde d. sprookjes v. Grimm; ook gaf hij
onder d. titel ,Contes allemands" (1866) vrije
vertalingen v. Rebel
'
en v. zijn oom Simrock.
Martin (Don MELITON Y ARRAUZ), een
Spaansch ingenieur on schrijver, geb. in 1820
to Segovia, bracht zijn jeugd in Engeland door
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.en was v. 1841—'45 tolk bil 't Spaansche
ministerie. Daarna kreeg hij 't toezicht over
d. aanleg v. d. noorderspoorweg en werd hij
ingenieur v. d. gasfabriek to Madrid. In 1860
word hij afgevaardigde naar d. Cortez en in
1861 kreeg hij 't opzicht over d. openbare
wegen. Hij woont to Madrid. Zijn voorn. werken zijn „El nuevo sistema metric° de pesas
y medidas" (1852), ,Le travail humain" (1878)
.en „El trabajo en Espana" (1879).
Martin (Sir THEODOR), eon Schotsch schrijver en vertaler, gob. in 1816 to Edinburgh, vestigde zich in 1846 als advocaat to London.
Onder 't pseudoniem BON GAULTIER leverde
hij bijdragen in verschill. tijdschriften; hij vertaalde o. a. uit 't Duitsch Goethe's „Faust"
on Heine's „Gedichte", uit 't Deensch Oehlenschlager's „Herz", uit 't Italiaansch Dante's
„Vita nuova", uit 't Latijn d. oden v. Horatius on d. gedichten v. Catullus. Hij schreef
-ook oorspronkelijke gedichten en op last v.
koningin Victoria The life of His Royal
Highness the Prince-Consort" (5 dln, 1874—'80).
Martin (JOHN), eon Engelsch schilder, gob.
19 Juli 1789 te Haydon Bridge, nabij Hexham,
:genoot zijn opleiding in d. schilderkunst a. d.
academie te London. In 1816 stelde hij zijn
-eerste schilderij, „Josua gebiedt d. zon stil to
staan", ten toon; zij vond zeer veel bijval en
word met d. eersten prijs bekroond. Doze
schilderij word in 1819 gevolgd door „d. Val
v. Babel" en verder door „Belzasars feest", eon
.stuk, dat hem d. prijs v. 2000 pd. st . schonk.
In 1828 verscheen zijn fraaie schilderij , d.
Verwoesting v. Herculanum on Pompeji". In
1832 ontving MARTIN nogmaals d. hoofdprijs v.
2000 p. st., namelijk voor d. teekeningen voor
Miltons „Paradise lost". In 1833 begun hij met
Westall d. illustraties v. d. Bijbel; d. mooiste
hiervan zijn „d. Zondvloed" (1837), „Avond
vOOr d. zondvloed" (1840) on „Het jongste
gericht" (1850). Ook heeft MARTIN zich als
graveur onderscheiden on leverde hij fraaie
glasschilderingen. Hij overl. 17 Febr. 1854 to
Douglas op 't eiland Man.
Martin (THOMAS HENRI), eon Fransch philoloog, gob. 4 Febr. 1813 to Bellesme, overl.
9 Febr. 1884 to Rennes. In 1831 word hij leerling a. d. normaalschool to Parijs, in 1834
leeraar to Dyon, in 1835 leeraar a. 't gymnasium to Caen on kort daarop professor in d.
ioude letterkunde a. d. nieuw opgerichte faculteit to Rennes. Sedert 1871 was MARTIN lid
T. d. Academie des Inscriptions et belles
lettres. Van zijn werken zijn d. voorn. „Etudes sur le Fimde de Platon" (2 dln, 1841),
„Theon Smyrnalus de astronomia" (1849) on
„Philosophic spiritualiste de la nature" (2 dln,
1849). Van zijn godsdienstige philosophische
geschriften noemen we „La vie future" (1870),
„Le mal social et ses remedes pretendus"
(1862) on „Les sciences et la philosophie" (1869).
Martin (KAREL), eon Duitsch-Nederl. geoloog, 24 Nov. 1851 to Oldenburg gob., studeerde to Munchen, Leipzig on GOttingen in
d. philosophie en word in 1877 a. d. universiteit to Leiden tot hoogl. in d. mineralogie en
geologic benoemd, welke betrekking hij aanvaardde met eon oratie over „Geologische
Theorien der Jetztzeit". Hij ondernam ten
behoove v. zijn studien tal v. belangrtjke
reizen, o. a. naar West- en Oost-Indio, waarvan d. resultaten meerendeels in 't „Tijdschrift
v. 't Nederl. Aardrijksk. Genootschap" zijn
neergelegd. Verder schreef hij : „Niederlandische und Nordwestdeutsche Sedimentargeschiebe" (1878), ,Die Tertiarschichten auf
Java" (1880) „Palaeontologische Ergebnisse
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von Tiefbohrungen auf Java" (1880—'87), „Bericht 'Libor eine Boise nach Niederlandisch
West-Indian und darauf gegrUndete StudiOn"
(1888) en verschill. hoogst belangrijke opstellen in 't „Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin", d. „Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins
zu Bremen" enz.
Martin (PHILIPP LEOPOLD), eon Duitsch
natuurvorscher en zooloog, gob. 5 Nov. 1815
to Gnadenberg in Silezie en overl. 7 Mrt 1884
to Stuttgart, waar hij a. 't kabinet voor natuurlijke historie geplaatst was. W.:5r dien
tijd had hij veel gereisd in Galicia, Venezuela
en elders, talrijke verzamelingen gemaakt en d.
betrekking v. praeparator a. 't Kon. zoologisch
museum to Berlijn bekleed. Hij schreef o. a. d.
volgende werken: „Die Praxis der Naturgeschichte" (3 dln, 1870—'81), „Das Vogelhaus
und seine Bewohner" (1875) en „Illustrierte
Naturgeschichte der Thiere" (2 dln, 1882—'84).
Martin (EDUARD), geb. 22 Apr. 1809 to
Heidelberg als zoon v. d. hoogl. Christoph
Reinhard Dietrich Martin, studeerde to Jena,
Heidelberg, Gottingen on Berlijn on werd in
1837 buitengewoon en in 1846 gewoon hoogl. in
d. verloskunde to Jena. In 1858 werd hij
hoogl. to Berlijn, waar hij 5 Dec. 1875 overl.
Hij schreef o. a. „Lehrbuch der Geburtshillfe
fur Hebammen" (1854), „Handatlas der Gynakologie und Geburtshillfe" (18621 on „Die
Neigungen und Beugungen der Gebarmutter"
(1866). Bovendien richtte hij 't „Zeitschrift
der Geburtshulfe und Frauenkrankheiten" op.
Martin (s.) of s. Maarten, eon eiland
der Kleine Antillen in West-In dio, op 18 3'
N.-B. en 63° 4' W.-L. v. Greenw. gelegen, tuss.
d. eilandjes Anguilla on Barthelemy. 't Hoeft
eon oppervl. v. slechts 1 3/4 vierk. mijlen (ruim)
on is bevolkt door 7500 inw. d. Noordelijka
helft v. 't eiland behoort a. Frankrijk, d. zuidelijke a. Nederland. d. Eenige haven on stad
v. 't Nederl. gedeelte is Philipsburg (naar
d. commandeur v. 't eiland Philips, die in
1737 doze plaats stichtte); d. hoofdplaats v.
't Fransche gedeelte is Marigot. 't Voorn.
artikel v. uitvoer uit beide havens is zout;
nevenproducten zijn suiker, katoen, arrowroot
en vruchten.
Hoogst waarschijnlijk word s. Martin op
11 Nov. 1493 door Columbus ontdekt, terwijl
't zijn naam ontving naar d. heiligen Martinus,
wiens naamdag men juist vierde. Fransche,
Engelsche on Nederl. boekaniers waren 't, die
zich hier in d. loop der 17e eeuw vestigden,
en in 1648 word 't eiland door d. Franschen
on Nederlanders onderling verdeeld; d. grens
word getrokken over d. berg Concordia of
Mont des accords, vrijwel in 't midden v.
't eiland gelegen. Sedert dien tijd hebben
beide volken hier in vrede met elk. geleefd,
ook tijdens d. veelvuldige oorlogen, welke
later bij herhaling tuss. d. moederlanden der
wederzijdsche kolonisten plaats vonden. Alleen
in 1781, 1801 en 1810 viel s. Martin in handen
der Engelachen, die 't echter telkens weer a.
Frankrijk en Nederland teruggaven. d. Slaverntj word in 't Fransche gedeelte afgeschaft
in 1848, in 't Nederl. gebied in 1863. — Zie
uitvoenger over dit eiland 't „TUdschrift v.'t
Nederl. Aardrijksk..Genootschap", VII, blz. 126.
Martineau (HARRIET), eon bekende Engelsche schrijfster, gob. 12 Juni 1802 to Norwich.
Haar zwak gestel on eon toenemende doofheid maakten haar in haarjeugd dikwijls verdrietig en teruggetrokken, maar deden tevens
eon groote liefde voor d. wetenschap bij haar
ontwaken. In d. beginne schreef zij eenige
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artikels in d. „Monthly Repository" een godsdiedstig tijdschrift, en, toen in 1 .1 huis,
waarin haar geld geplaatst was, bankroet
ging, wijdde HARRIET MARTINEAU ZiCh geheel
a. ha,ar eenmaal opgevatte taak, om in haar
levensonderhoud te voorzien. In 1830 schreef
zij „Traditions of Palestine" en in 1831 verscheen „Illustrations of Political Economy",
dat haar naam vestigde. In 1834 ging zij n.
Amerika, waar zij twee jaar vertoefde ; hierop
schreef zij „Society in America" en d. novelle
Deerbrook" (1839). Na nog eenigen tijd in
t buitenland te hebben doorgebracht, vestigde
HARRIET MARTINEAU ZiCh in d. ,,Lake Country"
en zij overl. te Ambleside (graafs. West-Moreland) 27 Juni 1876. Van haar werken, die zich
door duidelijkheid, degelijkheid en onpartijdigheld onderscheiden, noemen we verder: The
hour and the man" (1840), „Life in the Sickroom" (1844), „Forest and Game-law Tales"
(1845), „Eastern Life" (3 dln, 1848), d. vrucht
v. een reis, die zij in 1846 n. Egypte gemaakt had, „History of the Thirty Years'
Peace" (1849), „Letters on the Laws of Man's
social Nature and Development" (1851), „Household Education, Biographical Sketches" (1869).
Ook vertaalde zij Comte's „Philosophic Positive" en leverde zij bijdragen in tijdschriften;
haar autobiographie verscheen in 1876; ook
werd haar leven beschreven door Mrs Miller
(1884).
Martinet
(JOHANNES FLORENTIUS)
word
geb. 12 Juli 1729 to Deurne in Noord-Brabant,
waar zijn vader predikant was. Voor d.
kansel bestemd, legde hij zich a. d. hoogeschool te Leiden, behalve op zijn hoofdvak
en d. geschiedenis, ook op d. wis- en natuurkundige wetenschappen toe, zoo zelfs, dat
hij in 1753 d. titel A. L. M. et Phil. Doct.
verkreeg na 't verdedigen eener dissertatie
„De respiratione insectorum" (1753), a. welke
d. eer v. een herdruk te beurt viel. Ook maakte
hij toen reeds een aanvang met 't aanleggen
v. een kabinet v. natuurvoorwerpen en zeldzaamheden, 'twelk hij zijn levenlang uitbreidde.
In 1756 werd MARTINET predikant te Gellicum
en Renoy, in 1759 te Edam en in 1775 te Zutfen,
waar hij getroffen werd door herhaalde aanvallen v. beroerte. Emeritus geworden en bezig
tegen genoemde ziekte d. kracht der electriciteit a. te wenden, overl. hij 4 Aug. 1795
to Amsterdam.
Talrijk zijn d. geschriften, die deze kundige
en werkzame man zelf heeft vervaardigd of
ten dienste zijner landgenooten heeft vertaald.
't Meest bekende zijner werken is wel zijn
beroemde „Catechismus der natuur" (4 dln,
1770), die een ongeloofelijken opgang maakte
en in weinige jaren 5 uitgaven beleefde (men
zegt, dat er zelfs een Japansche vertaling v.
verscheen); een verkorting werd mede door
d. schrijver gegeven en later door Uilkens
opnieuw bewerkt (1817). Voorts heeft MARTINET
d. kennis der natuurlijke historie bevorderd
door „Verhandelingen en Waarnemingen"
(1795) en verschill. stukken in d. werken der
Haarlemsche Maatschappij en 't Zeeuwsche
genootschap v. wetenschappen. Voor zijn
antwoord op d. vraag „Wat tot Bien tijd
over d. Natuurlijke Historie v. ons Vaderland
geschreven was, wat er nog a. ontbrak en
welke d. beste wijze was, waarop die geschiedenis diende beschreven te worden" ontving
MARTINET in 1767 d. zilveren medaille V. d.
Hollandsche Maatschappij v. kunsten en
wetenschappen. d. Algemeene geschiedenis
dankt hem een „Historie der wereld" (1819),
een overzicht v. d. vaderlandsche historie
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onder d. titel „Het Vereenigd Nederland",
dat mede verkort is (1790), een „Kerkelijkes
historie der Waldensen" (1800), een vertaling
v. Josephus en een vertaling v. Bower's ,
,„Historedpaun".V rdOksune
schrefij„Htvadln".Ze-vs
lessen ten behoeve v. landlieden gaf hij in een
reeks v. vertoogen, getiteld „d. Godvruchtige
landman", „Huisboek" een „Geschenk" en
een „Nieuw Geschenk". 9 Voorts schreef hij ten
behoeve der jeugd een „Kort begrip der
wereldhistorie' , een „Verzameling v. spreekwoorden" (1796), een „Kort onderwijs in d.
aardr(jkskunde" (1801) enz. Zie A. v. d. Berg,.
„Levensbericht v. J. F. Martinet" (1796).
Martinet (J. V. LOENEN), Zie Loenen.
Martinet (in d. wapenkunde), Zie Merlettes.
Martini (GIAMBATTISTA), meestal bekend
onder d. naam PADRE MARTINI, geb. to Bologna
in 1706, was een zeer geleerd toonkunstenaar.
Gedurende een reeks v. jaren doorreisde hij
een groot deel v. Europa en een deel v. Azi6,
waarna hij in d. Franciscaner-orde trad ea
een plaats bekwam bij d. kapel in 't klooster
dier orde in zijn vaderstad, waar hij in 1784
overl. Zijn kerkmuziek is niet onverdienstelijk
doch d. meesten roam verwierf hij door zijn
geschriften, onder welke „Saggio fondamentale
pratico di contrappunto", „Sopra it canto
fermo" (1774, 2 dln) en „Storia della musica" .
(175—'8,3dln).vorzij
Martini (ANTONIE), geb. 18 Jan. 1728 te
's Hertogenbosch, waar zijn vader schepen
was, studeerde en promoveerde to Leiden in
d. rechten, werd pensionaris zijner geboorteplaats on overl. aldaar in 1800. Hij was medewerker a. d. „Bijvoegsels en Nalezingen op
d. Vaderlandsche Historie v. Wagenaar" en
schreef verder „Stukken over d. Brabantsche
Landwetten" (1787) en „'t Recht der Hervormden op hun kerkgebouwen" (1801).
Martini, 11. Bz. (ANTONIE), heer v. Gessen,
geb. 25 Sept. 1791 to 's Hertogenbosch, was
lid der Staten v. Noord-Brabant en woonde
to Esch bij Grave. Van hem heeft men o. a.
een „Handleiding tot d. gelaatkunde volgens
Lavater" (1827), „Karakterkunde volgens d.
gelaatsleer, in verband met d. schedelleer en
d. menschelijke temperamenten" (1829), „Bijdrage over eenige opgedolven oudheden bij.
s. Michielsgestel" en een „Handleiding ter
bevordering v. d. zijdeteelt in Nederland"
(1836). — ZUn Z0011 HENRICUS BERNHARNDUS
MARTINI, heer v. Gessen, werd geb. 13 Jan.
1814. studeerde en promoveerde to Utrecht
in d. rechten, werd in 1844 kantonrechter te
Boxtel en schreef o. a.: „d. Inhuldiging der
Nederl. vorsten, bijzonder der hertogen v.
Brabant, in verband beschouwd met die v. d.
Koning der Nederlanden" (1840) en „Aanteekening over eenige kasteelen in d.Me]jerir
(1844).
Martini
(FERDINANDO), eon
Italiaansch
schrijver en dichter, geb. 30 Juli 1841 te Monsummano, werd in 1869 leeraar in d. geschiedenis en letterkunde en in 1872 mede-redacteur
v. 't tijdschrift „Fanfulla" en stichtte in 1879
't weekblad „Fanfulla della domenica". Hij
schreef d. tooneelspelen: „L'uomo propone e
la donna dispone" (1862), „I nuovi ricchi" (1863),
„Fede" (1864), „L'elezione di un deputato"
(1867), „Chi sa it giuco, non lo insegni" (1872)
e. m. a. Van zijn essays verscheen een verzameling onder d. titel „Fra un sigaro e
l'al tro" (1877).
Martinez de Campos y Anton (ARSEeen Spaansch generaal en staatsman,
NIO),
geb. in 1834, nam in 1859 deel a. d. veldtocht

MAR.

345

in Marokko en was v. 1864—'70 kolonel op
Cuba. Hij onderscheidde zich als generaal in
d. oorlog tegen d. Carlisten, streed o. a. dapper
voor Bilbao en won allengs zulk een grooten
invloed in 't leger, dat hij 't tegen 't einde v.
1874 durfde wagon, prins Alfonsus te Sagunt
tot koning uit te roepen. Hierop door Alfonsus XII tot generaal-kapitein v. Cataloni8 en
tot opperbevelhebber v. 't leger benoemd, werd
hij in 1876 na 't overwinnen der Carlisten kapitein-generaal v. 't leger. In 1877 onderdrukte
hij d. opstand op Cuba en hij trad in Mrt 1879
a. 't hoofd v. 't Kabinet, maar nam weldra
zijn ontslag. In Mrt 1881 werd MARTINEZ minister v. Oorlog, wat hij tot Oct. 1883 bleef.
In 1885 belastte hij zich met 't opperbevel
over 't noorderleger ; hij werd kapitein-generaal
v. Madrid en nam als zoodanig in 1888 zijn
ontslag.
Martinez de la Rosa (FRANCisco), een
Spaansch dichter en staatsman, geb. 10 Mrt
1789 te Granada, werd reeds in 1807 hoogl.
in d. wijsbegeerte en zedenkunde. Bij 't uitbarsten v. d. vrijheidsoorlog verdedigde hij in
woord en schrift d. nationale zaak en hij begaf
zich in 1809 n. Engeland. Bij zijn terugkeer
in 1811 werd 141 lid v. d. Cortez, maar hij maakte
zich om zijn eigenzinnigheid gehaat bij d.
clericaal-absolutistische partij, zoodat hij v.
1814—'20 in ballingschap moest leven. Van
1821—'22 was hij president v. 't ministerie,
maar hij wish. daar hij tuss. 't absolutisme en
d. vrijheid wilde doorzeilen, geen der partijen to
bevredigen. Bij d. komst der Franschen in 1823
werd hij dan ook door d. koning verbannen en
hij leefde vervolgens te Rome en daarna te
Parijs. In 1830 keerde hij naar zijn vaderland
terug; hij werd, na d. dood v. Ferdinand VII,
under d. regeering der koningin-regentes Maria
Christina v. 1834—'35 president v.'t ministerie
en bracht als zoodanig in plaats v. d. consti•
tutie v. 1812 d. Estatuto real, een beperkte
staatsinrichting met 2 Kamers, tot stand. Hij
werd daarna gezant te Parijs en vervolgens
te Rome, bevorderde, in Spanje teruggekeerd,
d. meerderjarigverklaring v. koningin Isabella en werd onder 't gematigde ministerie
Narvaez minister v. Buitenlandsche Zaken.
In 1846 trad hij met d. premier af; hij was v.
1847—'51 nogmaals gezant to Parijs en werd
daarna bij herhaling voorzitter v. d. Cortez. In
1858 werd hij, onder 't Kabinet O'Donnell, voorzitter v. d. staatsraad en hij overl. to Madrid
7 Febr. 1862. Hij was voor levenslang secretaris v. d. Spaansche Academie. Als dichter
heeft hij zich op bijna elk gebied gewaagd;
hij leverde o. a. 't blijspel „La hya en casa y
la madre en la mascara", 't treurspel „Edipo",
't drama „La conjuration de Venecia", 't lierdicht „El arte poetica" enz. Onder d. titel
,Espiritu del siglo" (10 din, 1835—'51) schreef
laij eon geschiedenis v. d. Fransche revolutie.
Een verzameling zijner geschriften verscheen
to Parijs in 5 dln (1844—'46), zijn drama's
kwamen to Madrid in 1884 uit.
Martinique,
een Fransch eiland v. d.
Kleine Antillen, ter grootte v. 18 vk. mijlen
met 167 680 inw. 't Wordt door bergen met
uitgedoofde vulkanen in beslag genomen,
bergen, die zich in d. Mont PelOe tot 1350 M.
verheffee, en door talrijke rivieren besproeid.
't Klimaat is vochtig on ongezond; d. gele
koortsen zijn er veelvuldig; maar d. bodem
is zeer vruchtbaar. Men verbouwt er hoofdzakelijk suiker, doch ook koffie, cacao, bataten,
mars, tabak en katoen; d. wouden leveren
kostbaar hout, vooral campeche-hout. d. Handel
wordt voornamelijk met Frank rtjk gedreven.

MAR.

Aan 't hoofd v. 't bestuur staat een gouverneur, die ter zijde wordt gestaan door eon,
geheimen Kolonialen Raad en een Algemeenen Raad. — Martinique werd in Nov.
1493 door Columbus op diens tweede rein
ontdekt on sedert 1635 door Fransche kolonisten bevolkt. d. Hoofdstad is Fort de France,
d. belangrijkste handelsplaats s. Pierre.
Martinus (DE HEILIGE), ook bekend onder
d. Nederlandschen naam s. MAARTEN, werd
in 316 uit heidensche onders to Saburia in
Pannonia (thans Hongarije) gob. Na in zijn
jeugd onder d. keizers Constantius on Julianusin d. gelederen to hebben gediend, begaf hij zich
n. Gallia, waar hij zich liet doopen on vermaard werd door zijn barmhartigheid, waarvan d. overlevering bekend is, dat hij a. d.
poort to Amiens zijn mantel met een armsdeelde on dat hem d. volgenden nacht Jezus
Christus verscheen, met d. weggeschonken
helft v. d. mantel omhangen. Naar zijn vaderland teruggekeerd, maakte hij aldaar veel bekeerlingen, onder welke zijn moeder, en ijverde
hij zeer tegen 't veldwinnend Arianisme, wat
hem zelfs op lichamelijke mishandeling to staan
kwam. Andermaal in Frankrijk vertoevende,
werd hij in 375 tegen zijn wil tot bisschop v.
Tours aangesteld, doch, om zich a. d. wereld
to onttrekken, stichtte hij tuss. d. rotsen nabij
d. Loire 't klooster Marmoutiers, waar hij
11 Nov. 400 overl. Een op zijn naam gaande„Professio fidei de trinitate” is waarschijnlijk
onecht. Sulpicius Severus heeft zijn leven beschreven (zie Severus). d. Naamdag v. dozen
heilige is v. oudsher vroolijk gevierd geworden, zoowel door 't ontsteken v. vreugdevuren
(s. Maartensvuren) als door 't eten v. vet gemeste ganzen (d. s. Maartensganzen) en door
drinkgelagen. Men zie hierover Dr. Schotel
in : „Tilburgsche avondstonden". •
Martinus. Vijf pausen hebben dozen naam
gedragen : MARTINUS I, geb. to Todi in Toscane,
besteeg d. bisschopszetel v. Rome in 649. Hij
riep een concilie in 't Lateraan to zamen, waar
d. leer der Monothelieten werd veroordeeld met.
d. Ecthesis v. Heracluis en d. Type v. Constantius. Dit laatste kwam hem to staan op gevankelijke wegvoering n. Constantinopel en
veroordeeling ter dood, welke straf in verbanning naar d. Chersonesus veranderd word,.
waar hij in 655 overl. — MARTINUS II droeg
d. pauselijke kroon v. 882 tot 884. — MARTINUS III werd paus in 942. Hij onderscheiddezich door mildheid jegens d. armen on deed
onderscheidene vervallen gestichten herstellen; hij overl. in 946. — MARTINUS IV, v.
afkomst een Franschman, werd in 1281 tot
paus verkozen. Hij overl. na eon ruim vierjarige regeering in 1285. — MARTINUS V,
afkomstig uit 't aanzienitjke geslacht Colonna, werd na d. afstand v. Gregorius XII
on d. afzetting v. Benedictus XIII tijdens
't concilie v. Constanz tot paus gekozen, waarna
hem een prachtige inhuldiging ten deel viel.
Hij moist d. scheuring v. d. tegenpaus Clemens
VIII, die Benedictus XIII was opgevolgd, te
beeindigen. Een door hem in 1423 op aandringen der vorsten bijeengeroepen concilie te
Pavia om d. misbruiken in d. kerk te hervormen, werd later n. Siena verlegd en ging
uiteen zonder iets to hebben uitgericht. Hij
overl. in 1431.
Martins (KARL FRIEDRICH PHILIP VON), een
verdienstelijk Duitsch botanicus en onderzoekingsreiziger, geb. 17 Apr. 1794 to Erlangen. Na in zijn geboorteplaats in d. geneeskunde gepromoveerd te zijn, werd 110 in 1800
directeur -v. d. botanischen turn aldaar en
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nam hij vervolgens v. 1817—'20 met d. zoOloog
Spix deel a. d. belangrijke wetenschappelijke
Oostenrijksche expeditie n. Brazilie, die hij
in zijn voortreffelijk werk „Reiss nach Brasilien" (3 din, 1824—'31) beschreef. Daarna werd
hij conservator a. d. botanischen tuin en
professor to Munchen, welke betrekkingen hij
eerst in 1864 nederlegde. Hij overl. 13 Dec.
1868 to Miinchen. Van zijn werken moeten
vooral genoemd worden : „Nova genera et
species piantarum" (3 din, 1824—'32), „Historia
naturalis palmarum" (5 din, 1823—'50), „Flora
Brasiliensis"(voortgezet door Eichler,1840 —'73),
„Die Pflanzen und Thiere des tropischen
Amerika" (1831), „Das Naturell, die Krankheiten, das Arzthum und die Heilmittel der
Urbewohner Brasiliens" (1843), „Beitrage zur
Ethnographic und Sprachenkunde" (1863—'66,
2 din), „Beitrage zur Ethnographic und Sprachenkunde Amerikas" (1867) on „Die Kartoffelepidemie der letzten Jahre" (1842). Zijn
leven beschreven Schramm (2 din, 1869) en
Meiszner (1869).
Martos, een stad in d. Spaansche prov.
Jaen (Andalusi8) t. 0.-Z.-0. v. Cordova on a.
d. spoorweg Madrid-Malaga gelegen, heeft
ruinen v. een slot en belangrijken wijnbouw en
telt 14 650 inw. Martos werd in 1225 door
Ferdinand III op d. Mooren veroverd en a. d.
orde v. Calatrava geschonken. In 1854 versloeg
bier O'Donnell d. royalisten.
Martyn (JoHN), een Engelsch genees- on
plantkundige, in 1699 to Londen geb., waar
zijn vader koopman was. Hij was secretaris
v. een omstr. 1721 onder voorzitterschap v. d.
beroemden Dillenius opgerichte botanische
vereeniging. In 1723 werd hij lid v. d.koninklijke maatschappij on hij oefende gedurende
eenigen tijd d. geneeskunde to Londen uit.
Zijn ijver en werkzaamheid noopten hem
a. menige groote letterkundige onderneming
v. dien tijd deel to nemen. In 1733 werd hij
tot hoogl. a. d. universiteit to Cambridge en
tot directeur v. d. botanischen tuin benoemd.
In 1761 mocht MARTYN zich in zijn betrekking
door zijn zoon opgevolgd Zion; uit erkentelijkheid voor daze schikking gaf hij zijn bibliotheek
on zijn verzameling planten, teekeningen en&
a. d. universiteit ten geschenke. Hij overl. to
Chelsea. 19 Jan. 1768. Van zijn geschriften
verrnelden wij : „Tabulae synopticae piantarum officinalium ad methodum Rajanam dispositae" (1726), „Methodus piantarum circa
Cantabrigiam nascentiurn" (1727), „Historia
piantarum rariorum. Centuriae primae decas
I—V" (1728-1737), The first lecture of a
course of botany, being an introduction to the
rest' (1729) en „A short explanation of the technical words made use of in botany. Tournefort's history of plants growing about Paris
etc." (1732). — Door zijn v. belangrijke noten
voorziene vertalingen v. verschill. gedichten
V. Virgilius toonde MARTYN, hoezeer hij ook
in d. oude letteren to huis was.
Naar MARTYN werd een plantengeslacht uit
d. natuurl. fam. der Pedalineae genoemd.
Martyn (THomAs), een zoon v. d. voorg.,
word in 1735 gob. en volgde zijn vader in 1761
in 't hoogleeraarsambt a. d. hoogeschool to
Cambridge op. Hij nam daze betrekking gedurende 64 jaren waar en overl. in Juni 1825
to Partenhall-Rectory in 't graafschap Bedford. Van zijn plantkundige geschriften yermelden wij: „Planta° Cantabrigienses etc."
(1763), „Catalogus horti botanici Cantabrigiensis" (1771), „Letters on the elements of botany"
(1785), zijnde een Engelsche vertaling v. 't
werk v. Jean Jacques Rousseau, „Thirty.
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eight plates with explanations etc." (1788),
„Flora rustica etc." (1792-1794) on The language of botany etc." (1793).
Marum, een dorp en gemeente in d. Ned.
prov. Groningen (Westerkwartier), 3 uur t.
Z.-W. v. Zuidhorn, met 3880 inw.
Martz.rn (MARTINUS v.), geb. in 1750 to
Delft, studeerde to Groningen in d. geneeskunde, promoveerde aldaar op een dissertatie
„Over d. bewegingen der vloeistoffen in d.
planten" en werd in 1776 geneesheer to Haarlem, waar hij ook voorlezingen over d. natuurkunde hield. In 1784 word hij directeur on
bibliothecaris v. Teyler's Genootschap on in
1795 secretaris der Holl. Maatsch. v. Wetensch. ,
toHarlem;hijwsndrtelav.
't Kon. Ned. Instituut en zag zich in 1815 benoemd tot lid der commissie voor 't ontwerpen eener wet op 't hooger onderwijs en tot
Ridder in d. Orde v. d. Nederl. Leeuw. Hij
schreef o. a. „Verhandeling over 't electriseeren" (1777), „Proefneming met Teyler's
electriseermachine" (1790) en „Beschrljving v.
chemische werktuigen, behoorende a. Teyler's
stichting" (1798) on over]. 26 Dec. 1837.
Mary-Lafon (JEAN BERNARD), een Fransch
schrijver, geb. 26 Mei 1812 to La Francais()
(Tarn-et-Garonne), werd conservator a. d.
Bibliotheque de Montauban in Partjs. Zijn
voorn. werken zijn d. roman „La jolie royalists" (2 din, 1836), „Bertrand de Born" (2 din,
1838), „La France ancienne et moderne" (1864),
„Pasquino et Marforio, les bouches de marbre
de Rome" (1876) e. m. a. Hij overl. 24 Juni
1891 to Parijs.
afgekort Md., een AmeriMaryland,
kaansche bondsstaat, beslaat een oppervl. v.
488 vk. mijlen met 934 950 inw., onder wie
724 700 blanken on 210 230 kleurlingen. 't
Grenst in 't N. a. PennsylvaniO, in 't W. on
Z. a. Virgini8 on in 't 0. a. Delaware en d.
Atlantischen Oceaan. Door d. diep insnijdende
Chesapeake-Baal wordt d. staat in twee deelen
gescheiden, waarvan 't oostel. 't grootste
deel v. 't Delawareschiereiland inneemt on 't
westel. een tweede schiereiland tuss. d.
Chesapeake-Baai on d. mondingsboezem v. d.
Potomac vormt. d. Chesapeake-Baai bezit eon
groot aantal goede havens 't land a. weersAlden heeft vruchtbare alluviale gronden. 't

Westel. deel v. 't land, vooral d. smalle strook
tuss. Virginie en Pennsylvani6, wordt door
d. parallelketens v. 't Alleghany-gebergte
doorsneden on heeft in d. Blauwe Bergen zijn
grootste hoogte. d. Belangrijkste rivier is d.
Potomac, die v. zijn bronnen of tot d. mond
Maryland v. Virginie scheidt. 't Klimaat is
zacht, d. gemiddelde jaartemperatuur a. d.
kust is 13° in d. winter 0° on in d. zomer
23° C. d. Ber
gbouw levert ijzer, steenkolen,
zink on koper. d. Tabaksbouw, een der belangrijkste middelen v. bestaan voor d. bevolking,
leverde in 1880 11 830 000 KG-. Mals. Tarwe on
haver zijn d. hoofdproducten v. d. graanbouw.
Ook wordt er een drukke vischvangst en
oestervangst gedreven. d. Industrie, die haar
hoofdzetel in Baltimore heeft, levert ingemaakt ooft on groenten, machines, geweven
katoenen stollen enz. Ook d. scheepvaart is
v. belang. Maryland heeft d. in 1830 geopende
Baltimore-Ohiobaan, d. °erste spoorweg der
geheele unie. d. Bevolking behoort grootendeels tot d. Methodisten. Aan inrichtingen v.
hooger onderwijs heeft Maryland een universiteit, in Baltimore, en negen colleges.
Maryland werd in d. °erste jaren der 17e
eeuw v. Virginie uit gekoloniseerd on in 1632
door Karel I a. Lord Baltimore In leen gage v e n,
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die 't land zijn tegenwoordigen naam ter
eere v. koningin Henriette Maria gat In 1788
toad d. kolonie tot d. Unie toe. d. Eigene
volksvertegenwoordiging v. dozen staat telt
24 senatoren on 86 representanten; in 't
t ongres is Maryland door 2 senatoren en 6
afgevaardigdon vertegenwoordigd. Maryland
is in 21 graafschappen verdeeld en heeft
Annapolis tot hoofdstad; d. grootste stad is
echter Baltimore.
Marvin (CHARLEs), eon bekend Engelsch
reiziger, gob. in 1854, bracht zijn jeugd in
Rusland door en ging in 1870 n. Engeland,
waar hij btj 't ministerie v. Buitenlandsche
Zaken geplaatst word. Doze betrekking moest
hij wegens ongepaste aanwending v. ambtelijke stukken (o. a. verkocht hij in 1878 afschriften v. onderhandelingen tuss. Lord Salisbury on Rusland a. 't tijdschrift „Globe") in
1879 neerleggen. In 1882 volbracht hij eon rein
door Rusland, waarvan hij d. indrukken weergaf in 't hoogst belangrijke book „The russian
advance towards India" (1882). Als journalist
vergezelde hij in 1883 't Engelsche gezantschap ter bijwoning v. d. kroning v. d. czaar
v. Rusland. Vervolgens bezocht hij d. Kaukasus en d. Kaspische Zee, in 't bijzonder d.
petroleum-districten. Van MARVIN'S verdere
werken noemen we: „Grodekoff's ride from
Samarcand to Herat" (1880), „Merv, queen of
the World and scourge of the Turcomans"
(1881), The Russians at Mery and Herat"
(1883), „Reconnoitring Central-Asia" (1884),
„Region of eternal Fire : Petroleum region of
the Caspian" (1884), „The Russians at the gate
of Herat" (1885) on „Russia's power of attaeking India" (1886). Ook schreef hij een biographie v. vorst Michael Gortschakow" (1887).
Hij overl. 5 Dec. 1890 to Londen.
Marwar, een Radsjpoetenstaat; zie Dsjaudpoer of Dsjodpoer.
Marx (KARL), eon der °erste woordvoerdors v. 't socialisme, geb. 2 Mei 1818 to Trier
on overl. 15 Mrt 1883 to Partjs. Hij was v.
Israelietische afkomst on legde zich reeds
vroeg op d. staathuishoudkunde toe, redigeerde
d. „Rheinische Zeitung", moest d. wijk nemen
n. Parijs, deed ook hier verschill. geschriften
't licht zien, die hem d. vervolging v. d. staat
op d. hals haalden, vestigde zich in 1844 in
Belgic, waaruit hij vier jaar later eveneens
verdreven werd, en begaf zich in 1849 n. Londen, waar hij sedert gevestigd bleef, al bezocht hij of en toe voor d. verspreiding zijner
socialistische theorieen d. voorn. steden v.
Europa on ook New-York. In 1866 word hij
d. stichter der „Internationale" Zijn hoofdwork zag in 1867 onder d. titel ;Das Kapital"
't licht en weldra verschenen hiervan moor
dan een druk; verder schreef hij o. a. „Misers
de la philosophie", als antwoord op Proudhon's „Philosophic) de la misers", en „Kritik
der politischen Oekonomie". 's Mans veal bewogen leven word beschreven door Grosz
(Leipzig 1885) en Adler (Tubingen 1887).
Marx (FRIEDRICH), een Oostenrijksch dichter, in 1830 to Steinfeld in Carinthia geb.,
studeerde to Gratz en diende tot 1866 in 't
Oostenrijksche leger, waarmee hij o. a, d.
veldtocht n. Italie meemaakte. Men heeft v.
horn verschill. dichtbundels, o. a. „Erste Lieder" (1858), „Gemath und Welt" (1862), „Olympias" (1863) en „Jacoba von Bayern" (1869).
Ook vertaalde hij een aantal gedichten v.
Longfellow e. a.
Marx (ADOLF BERNHARD), een Duitsch
schrgver over muziek on kunst, geb. in 1799
to Halle en overl. in 1866 to Berlijn. Hij stu-
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deerde en promoveerde in laatstgenoemde
stad in d. rechten, word in 1832 tot universiteits-muziekdirecteur benoemd on richtte in
1850 mit Kullak en Stern 't „Sternsche conservatorium" op. Van zijn geschriften zijn 't
meest bekend : „Die Lehre von der rnusikalischen Komposition", „Allgemeine Musiklehre", „Die Musik des 19en Jahrhunderts und
ihre Pflege", Ludwig von Beethoven's Leben
und Schaffen", „Gluck und die Oper" en „Die
alto Musiklehre im Streit mit unsrer Zeit".
Marx (c. eon Nederl. violist, gob. 7
Juli 1814 to Arnhem, waar hij, na met Vrugt
eon kunstreis door Duitschland gedaan to
hebben, in 1845 tot stadsmuziekdirecteur benoemd werd. Hij overl. 23 Febr. 1862.
Marziale (Ital.), krtjgshaftig (Zie Martiaal).
Metrzroth (moRprz), eigenl. BARACH geheeten, was eon Oostenrijksch dichter, geb. 21 Mrt
1818 to Weenen on overl. 14 Febr. 1888 to
Salzburg. Hij schreef o. a. „Bader, Lieder und
Geschichten" (1854), „Liederbuch ohne Goldschnitt" (1856), „Satans Leier" (1860), „SpottvOgel" (1864), „Geister und Gestalten aus dem
alten und neuen Wien" (1878), „Kleine Wahrheiten" (1880), „Lachende Geschichten" (1880)
on „Heiteren Dichtungen in Verson" (1880).
Verder schreef hij in „Ueber Land und Meer"
on andere Duitsche bladen.
Masanderan of Mesenderan is een
provincie in 't N. v. Perzie ter grootte v.
491 vk. mijlen met circa 300 000 inw. en Iigt
a. d. zuidkust v. d. Kaspische Zee, terwi,j1 ztj
door 't Elbroesgebergte v. 't binnenland gescheiden wordt. 't Rijkelijk besproeide land
heeft een zeer weelderigen plantengroei,
maar is om d. vochtigheid v. d. lucht on d.
bijna tropische hitte ongezond. d. Bevolking
volt hout in d. heerlijke wouden, waaraan
d. hellingen v. 't gebergte zoo rtjk zijn, verbouwt katoen, zuidvruchten, rtjst, tarwe on
wijn on oefent ook d. zijdeteelt on d. visscherij
uit. d. Hoofdstad is Sari, d. grootste stad v.
't land is echter Balfroesj.
Masaniello (eigenl. THOMAS ANIELLO) werd
in 1622 te Amalfi in Zuid-Italie geb., waar
hij 't visschersbedrijf uitoefende en d. bekende
held v. een belangrijken opstand in•Napels
geworden is. Dit land maakte toen een provincie uit v. d. Spaansche monarchic en
deelde in d. wanorde en 't slecht bestuur,
dat dien grooten staat ten verderve heeft
gevoerd. Omkoopbare rechters, hebzuchtige
magistraten, roofzieke edelen kwelden d. bevolking, maar d. aware belasting, die tot zelfs
d. noodigste levensbehoeften drukte, was 't
vooral, die d. laagste klasse der bevolking
tegen 't Spaansche gezag innam. Aan't hoofd
v. duizenden misnoegden stelde zich d. visscher v. Amalfi, die als naar gewoonte in d.
stad Napels gekomen was. d. Onderkoning
vluchtte naar een versterkt kasteel, beloofde
opheffing der meest drukkende belastingen,
doch to vergeefs; 't yolk eischte d. privilegien
terug, die Karel V vroeger had gegeven en
die sedert wederrechtelijk ontnomen waren.
Na lang aarzelen zag d. onderkoning zich genoodzaakt op dien grondslag met MASANIELLO
te onderhandelen en d. uitkomst daarvan was
doze : afschaffing v. alle sedert Karel V opgelegde belastingen, volkomen gelijkheid v. burgerrechten voor alle Napolitanen, een algemeene amnestie en 't behoud v. 't recht wapenen to dragon voor 't yolk, totdat koning
Philips IV dit verdrag zou hebben goedgekeurd. Nu beyond zich MASANIELLO op 't toppunt v. zijn geluk : d. arms visscher toch had,
in een prachtgewaad gehuld, omgeven door
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een rijke stoet volgelingen, d. wet voorgeschreven a. een Spaanschen grande, a. d. gevierden onderkoning, en d. man had zelf beheersching genoeg om zijn gezag neer to
leggen, nu 't doel, dat hij zich had voorgesteld, bereikt was. Maar 't yolk wilde hem
niet ontslaan; hij moest a. hun hoofd on voor
hun belangen bltjven waken. Hetzij zijn geluk
hem nu overblufte, 'tzij 't waar is, wat d.
menigte later verspreidde, dat d. onderkoning
op een gastmaal, waarop hij hem genoodigd
had, hem een vergiftigden drank toediende,
d. bevrijder 'v. Napels verviel tot een dolle
regeering, werd aanmatigend, willekeurig en
woest en verloor d. gunst v. 't yolk. d. Onderkoning maakte hiervan gebruik en list d. nog
onlangs gevierden opstandeling door eenige
soldaten opwachten on doodschieten. Dit had
plaats 17 Juli 1647, zoodat MASANIELLO'S opkomst, bloei en val in 10 dagen waren voorbtjgegaan. 't Volk, dat eerst verheugd was, v.
zijn willekeurig gezag verlost to zijn, begon
zijn herinnering to vereeren, zoodra d. onderkoning d. gedane beloften weigerde na to
komen on d. oproerlingen wilde straffen. d.
Opstand werd voortgezet en duurde nog langen tijd, doch zonder gevolg. MASANIELLO is
d. hoofdpersoon in d. bekende opera „La Muette
de Portici".
Masaya, een stad in 't midden v. d. middenAmerikaanschen vrijstaat Nicaragua; zij ligt
in een vruchtbare streak, die veel tabak verbouwt, tuss. 't Nicaragua- on 't Managuameer,
nabij d. 890 M. hoogen vulkaan v. Masaya,
die in 1782 en 1857 vreeselijke uitbarstingen
had ; zij telt circa 12 000 inw., die hangmatten,
stroohoeden, confituren, touw en katoenwaren
vervaardigen.
Mascagni (PAULO) was een uitstekend
ontleedkundige, die in 1752 to Castelleto, een
dorp bij Siena, gab. werd en, na zich a. d.
universiteit to Siena op d. geneeskunde on
d. ontleed- en scheikunde to hebben toegelegd,
in 1774 aldaar hoogl. in d. ontleedkunde word.
Een prijsvraag, door d. academie v. wetenschappen to Parijs uitgeschreven over d. opslorpende vaten, vestigde zijn opmerkzaamheid op dit onderwerp en door zijn work
„Prodrome d'un ouvrage sur le systeme des
vaisseaux lymphatiques" (in 1784 to Siena
verschenen) won htj d. prijs, hoewel zijn stiji
vele berispingen onderging. Hierop zette hij
zijn onderzoekingen op dit gebied voort en hij
legde met Fontana d. grondslag der verzameling v. anatomische waspraeparaten to Florence. Te gelijker tijd zag zijn prachtwerk
,Vasorum lymphaticorum corporis humani
historia et iconographia" 't licht (1787). In
1800 vertrok hij naar d. universiteit to Pisa,
doch hij nam reeds in 1801 't beroep aan tot
hoogl. in d. ontleed-, natuur- on scheikunde a.
't ziekenhuis Santa-Maria to Florence, waar
hij na eon vruchtbare werkzaamheid 19 Oct.
1815 overl. Na zijn dood zagen nog v. hem
't licht „Anatomia per use degli studiosi di
scultura e pittura" (Florence 1817) on „Anatomia universa 45 tabulis aenei juxta archetypum hominis adulti accuratissime repraesentata" (Pisa 1823—'31).
Mascagni, een bekend Italiaansch componist, gab. 7 Dec. 1863 to Livorno als zoon v.
een bakker. 't Eerste onderricht in d. muziek
ontving hij in zijn geboorteplaats onder leiding
v. Soffridini, directeur der muziekschool ald.
Zijn vader had besloten, hem advocaat to
doers worden, waardoor hij aanvankelijk een
wetenschappelijke opleiding ontving. Niettemin
zijn voorliefde voor d. muziek
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d. overhand. In 1881 toonde htj eenige ztjner
composities a. Ponchiellis en, aangemoedigd
door d. loftuitingen v. dezen, besloot htj zich
v. nu of geaeel a. d. muziek to wijden. Al
spoedig hierna kwam hij, door zijn fraaie
compositie v. Schillers „Hymne an die Freude",
in aanzien bij graaf de Larderel, die hem in d.
gelegenheid stelde, zich a. 't conservatoire
to Milaan verder to bekwamen. Hier vond hij
in Michel Saladino een voorbeoldig leermeester. Maar d. strange theoretische studien vielen niet bijzonder in zijn smaak, zoodat hij
na verloop v. eenigen ttjd besloot, d. wandelstaf op to nemen en 't land to doorreizen.
Eerst werd hij medewerkend lid v. 't orkest
to Rome on daarna dirigent on vervolgens sloot
hij zich bij een operagezelschap aan. Zoo doende
kwam hij in 't stadje Cerignola, niet ver v.
Napels, waar hij spoedig tot dirigent v. 't
muziekkorps benoemd werd. Hier hoorde hij,
dat d. Milaneesche uitgever Sonzogno een
prijs had uitgeloofd a. hem, die d. beste
opera v. den acts zou weten to componeeren.
MASCAGNI besloot a. dezen wedstrijd deal to
nemen. Als stof voor zijn opera koos hij
„Cavalleria Rusticana" uit G. Vargas „Vita dei
Campi", waaruit zijn vriendon Mewasca en
Fergioni Fozzetti hem in allertil een libretto
vervaardigden. Een onverwacht geluk vial
hem ten deal, namelijk, dat zijn opera, uit een
aantal v. 73, d. prijs behaalde. In April 18915
werd nu zijn opera in 't theater Costanzi to
Rome opgevoerd on vial hem een schitterend
succes ten deel, wat zijn opera in 't gansche
buitenland eveneens ten deal vial. Zijn tweede
opera„,l'ami Fritz" naar Erckmann Chatrian,
voor 't eerst eveneens opgevoerd in 't Costanzitheater to Rome, vond niet zooveel bijval.
En evenzoo ging 't met zijn jongste opera,
„die Rantzau".
Mascara, een stad in d. prov. Oran in
't W. v. d. Fransche kolonie Algiers, is omgeven door een muur, die v. vijf torens voorzien
is. Zij heeft een geheel Fransch stadsdeel met
een fraaien openbaren tuin on telt 13 000 inw.
In d. omgeving wordt goede wijn verbouwd.
Mascara was in 1832 d. zetel v. Abd-el-Kader
on werd 30 Mei 1841 door d. Franschen
veroverd.
Mascarenhasof Mascarenischeeilanden zijn drie eilanden, in d. Indisohen
Oceaan t. 0. v. Madagascar gelegen en genoemd naar d. Portugees Mascarenhas, die,
ze in 1520 ontdekte, t. w. Reunion of Bourbon, Isle de France of Mauritius en 't 80
mijlen oostelijk v. 't laatstgenoemde gelegen
ail. Rodriguez.
Mascate of Maskate ('t sultanaat v.), is
een rijk in 't Z.-0. v. Arabia, welks voorn. gebied zich a. d. zuidwestkust v. d. Golf v. Oman
v. Ras (Kaap) Mesandum Tangs d. straat v.
Ormus tot Ras el Hadd uitstrekt; ook wordt
tot d. heerschappij v. d. sultan 't kustgebied
naar 't N.-W. tot 't schiereiland Katar on naar
't Z.-W. tot d. grens v. Mahra gerekend.'t Rijk
beslaat 3826 vk. mijlen oppervl. on telt circa
1 600 000 inw. d. Dsjebel Akdar, 't gebergte
t. W. der stad Mascate, stijgt tot 3018 M. Voor
zoover kunstmatige beproeiing moge]ijk is,
vooral bangs 't gebergte, is 't land buitengewoon vruchtbaar en brengt 't bij 't warme klimaat bijna able producten v. Arabia, Perzi6
en Indict voort. In 't westen daarentegen zijn
alleen d. oasen vruchtbaar. d. Bevolking is
onderscheiden in Bedoeienen en oasen- en stadbewoners. d. Arabieren v. Oman, d. Abadieten,
zijn Sunnieten. d. Heerschapptj v. d. sultan
i,ver d. stammen v. 't binnenland is slechts
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goring. Vroeger behoorde ook a. hem Zanzibar
met d. naburige eilanden a. d. oostkust v.
Afrika, dat echter sedert 1856 eon eigen rijk
vormt. — d. Hoofdstad, Mascate, a. d. Golf v.
Oman, is door muren, torens on forten beschermd en was v. 1508-1658 in 't bezit der
Portugeezen. Sedert 1808 is ztj d. residentie
v. d. sultan en zij heeft circa 20 000 inw., die
levendigen handel drtjven. Vooral d. Indische
kooplieden, d. Banianen, zijn er stork vertegenwoordigd. Voor Europeanen is 't heete klimaat
v. Oman ondraaglijk (gem. jaartemp. 26° C.).
d. Invoer bestaat hoofdzakelijk in koffie, rijst,
suiker en olie, d. uitvoer in dadels, paarlen,
visch, zout, ezels, paarden, rozijnen en roode
verfstof.
Maschka (JOSEPH, ridder v.), een Boheemsch geneeskundige, gob. 3 Mrt 1820 to
Praag, waar hij studeerde, vervolgens arts word
a. 't zieken- en krankzinnigengesticht en zich in
1858 tot hoogl. in d. gerechtelijke geneeskunde
benoemd zag. Door vele scherpzinnige waarnemingen en schrander bedachte proeven op
't gebied v. dit vak heeft hij zich een Europeeschen naam verworven. Zijn hoofdwerken
zijn: „Gerichtarztliche Gutachten" (1853—'73,
4 dln) en „Handbuch der gerichtlichen Medizin"
dln, 1881—'82).
Masdorp (EVERT), een Nederl. novellist,
gob. 19 Jan. 1818 to Alkmaar en overl. aldaar
23 Oct. 1871. Onder 't pseudoniem M. P. ROSMADE schreef hij o. a.: „Kuilen graven voor
anderen" (1856), „Broederliefde of zegepraal
des Christendoms" (1858), „Eon vaderlandsch
verhaal uit d. tijd v. koning Radboud" (1860),
„Uit het beleg der stede Alkmaar in 1573"
41862), „Vader en zoon. Het yolk der WestFriezen v. 1256—'96" (1871) en „Ons yolk in
zijne historie romantisch geschilderd" (3 dln,
1858—'60). Zijn leven beschreef Hofdijk in d.
Hand. der Maatsch. v. Nederl. Letterk., 1874.
Masinissa of Massinissa, koning v. d.
Massyliers in Numidie, leefde in d. 3e eeuw
v. Chr. on was een der dapperste bondgenooten der Carthagers tegen Rome in d. tweeden Punischen oorlog; doch d. trouweloosheid
v. d. Carthaagschen veldheer Hasdrubal deed
d. Numidischen vorst tot d. zijde der Romeinen overgaan. Hasdrubal nl. had hem tot belooning v. zijn bijstand in Spanje d. hand
zijner schoone dochter Sophonisba toegezegd,
doch doze naderhand geschonken a. Syphax,
een ander Numidisch vorst, ten einde dozen
in d. krijg tegen Rome voor d. Carthagers to
winnen. MASINISSA, nu voor Rome strijdende,
soverwon d. Carthagers en Syphax, waarbij
diens gemalin in zijn handen viel. Hij wilde
•Sophonisba tot zijn gemalin nemen, maar dit
word hem belet door Scipio, die vreesde, dat
.dit huwelijk MASINISSA weer naar d. zijde der
Carthagers zou doen overhellen, waarop doze
haar d. gifbeker zond. MASINISSA ontving als
loon zijner gewapende hulp v. d. Romeinen
't rijk v. Syphax on na d. slag bij Zama waren d. Carthagers genoodzaakt, hem als koning
v. geheel Numidie to erkennen. Daar hij echter
zijn grondgebied ten hunnen koste nog moor
wilde uitbreiden, gaf dit aanleiding tot d.
, derden Punischen oorlog, in walks tweede
jaar (148 v. Chr.) MASINISSA in 92-jarigen ouderdom overl. Zijn rijk word verdeeld onder zijn
drie zonen, Micipsa, Gulussa en Mastanabal.
Masius (ANDREAS). Aangaande dozen geleerden kenner der Oostersche talon weet'men
aileen, dat hij in d. 16e eeuw leefde, to Lenne
bij Etrussel gob. werd, in d. rechtsgeleerdheid
word opgeIeid en op 't laatst zijns levens
ra ad was in dienst v. d. hertog v. Kleef. Hij
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overl. in hoogen ouderdom in 1578. Naar Antwerpen ontboden, om aldaar op d. Plantijnache drukkerij novena d. vermaarden Benedictus Arias Montanus 't opzicht to hebben
over d. druk der bekende „Biblia Regia", gaf
hij aldaar zijn „Grammatica" en een „Lexicon"
v. 't Syrisch uit (1570).
Masius (KARL WILHELM HERMANN), een
Duitsch schrtj ver, gob. 7 Jan. 1818 to Trebnitz bij Bernburg, studeerde to Halle in d.
godgeleerdheid, werd leeraar to Halle, Annaberg, Salzwedel, Straalsund, Halberstadt on
Dresden on daarna hoogl. in d. paedagogie
a. d. universiteit to Leipzig. Zijn hoofdwerk
is „Naturstudien" (1852); verder schreef hij:
„Deutscher Wald und Hain", „Die gesammten
Naturwissenschaften" enz. Ook redigeerde hij
met anderen „Neue Jahrbilcher filr Philologie
und Padagogik".
Maskelyne (NEVIL), een beroemd Engelsch
geleerde on sterrenkundige, in 1731 to London
gob. en in 1811 overl., word, nadat hij reeds
vroeg proeven zijner bekwaamheid in sterrenen wiskunde gegeven had, naar d. Barbados
gezonden om Harrisons zeehorloge to beproeven. Zijn eerste work was The British Mariners Guide", dat in 1 763 uitkwam on waardoor hij zijn room zoo volkomen vestigde,
dat hij na d. dood v. Nathanael Lisz, twee
jaar daarna, tot kon inklijk sterrenkundige
aangesteld word. In 1767 verscheen zijn verslag
omtrent Harrisons . zeehorloge on in 1774 gaf
d. Royal Society zijn tabellen voor 't berekenen v. d. schijnbare plaats der vaste sterren
on voor 't reduceeren der waarnemingen omtrent d. planeten in 't Licht. Van zijn sterrenkundige waarnemingen op d. sterrenwacht
to Greenwich, sedert 1751, verscheen 't le
deal in 1776, walk belangrijk work sinds dien
tijd werd voortgezet. In 1792 leverde MASKELYNE d. hoogst belangrijke logarithmen-tafels,
wolke d. onvermoeide Michael Taylor tot op
weinige bladen na volvindigd had, en voegde
hij er eon meesterlijke inleiding bij, waardoor
't work een uitmuntend geheel word. Ook
bepaalde hij d. massa der aarde uit d. afwijking uit d. verticalen stand, die 't paslood
in d. nabtjheid v. d. bergketen Shehallien
ondergaat.
Masker (v. 't Lat. masca, Fr. masque) is
een onkenbaar makend hol gelaat v. bordpapier, pleister of iets dergelijks, een nagemaakt menschengezicht, een mom of vermomd
persoon. — Maskeren (Fr. masquer) beteekent
zich onkenbaar maken, vermommen. Een
gemaskerd bal is eon danspartij v. vermomden. — Maskeeren is verbergen.
Maskerade (Fr. mascarade, Ital. mascherata) noemt men een volksfeest, waarop
gemaskerde en verkleede personen d. menigte
tot vroolijkheid trachten to stemmen, vooral
ook groote optochten, die historische gebeurtenissen voorstellen, zooals daze b. v. door d.
studenten in een academiestad bij feestelijke
gelegenheden plegen gehouden to worden.
Masoelipatarn (eigenl. Matsjlibandar of
Bandar), een handelsstad a. d. oostkust v.
Voor-Indio, in 't Britsche presidentschap Madras, met 35 000 inw., zij ligt a. d. noordeltjken
mondingsarm v. d. Kritsjna on heeft een bijna
geheel verzande haven. d. EertUds omvangrijke productie v. wollen stoffen is zeer verminderd. Masoelipatam is 't middelpunt v. d.
christelijke zending onder d. Toeloegoe's. d.
Engelschen stichtten hier in 1611 d. eerste
facto rij.
Masora, d. i. overlevering. Aldus noemt
men d. verzameling v. critische en uitleg-

350

MAS.

kundige aanmerkingen over d. klankstippen
en d. tekstlezing v. d. Hebreeuwschen tekst
des 0. V., welke door Joodsche geleerden in
d. twee laatste eeuwen v. Chr. zijn bijeenverzameld. Eerst werden zij geruimen ttjd mondeling voortgeplant (vanwaar d. naam), don
daarna v. tijd tot ttjd in schrift gebracht en
uitgebreid, wat hoofdzakelijk tuss. d. 6e en
8e eeuw heeft plaats gehad. Doch geheel volledig is d. tegenwoordige masora eerst in d.
11e eeuw geworden. Men verdeelt haar in een
groote en een kleine, v. welke d. laatste
slechts een uittreksel uit d. eerste is. Bij veel
belangrijks voor d. rechte lezing en nu en dan
ook voor d. verklaring v. 't 0. V. hebben d.
masoreten (aldus noemt men d. verzamelaars
der masora) ook veel nietigheden to boek gesteld. bijv. opgaven v. 't aantal letters en
woorden, benevens d. middelste letter v. ieder
boek, enz.
d. Geleerde Tunesische Jood Jacob-BenChajim bracht 't geheel in orde op verzoek
en ten behoeve v. d. boekdrukker D. Bomberg to Veneti8, die 't opnam in zijn Rabbijnschen bijbel (Veneto 1525), waaruit d. masora ook is overgegaan in andere Bijbeluitgaven. Een verklaring der Masoretische uitdrukkingen gaven Elias Levita en Buxtorf;
d. laatste onder d. titel „Tiberias" (Bazel
1620).
Maspero (GASTON CAMILLE CHARLES), een
Fransch egyptoloog, 23 Juni 1846 to Parts uit
Italiaansche ouders gab.,. vertoefde eenigen
tijd in Montevideo om zijn onderhoud to
voorzien, nam in 1870 dienst bij 't lager to
Partjs en werd in 1874, na genaturaliseerd
to zijn, hoogl. a. 't College de France. In
1880 werd hij directeur v. 't egyptologisch
instituut in Cairo on na d. dood v. Mariette
directeur v. 't museum to Bulack; in deze
botrekking ontdekte hij d. doode stad
Akhmin en in 1886 werd hij professor en
lid v. 't Instituut to Parijs. Hij schreef
o. a. ,,Sur l'inscription dedicatoire du temple
d'Abydos" (1868), „Histoire ancienne des peupies d'Orient" (1876, 9e dr. 1885), „Etudes ()gyptiennes" (1880) on „L'archeologie egyptienne"
(1887).
Massa. d. Massa v. een hoeveelheid stof
is een grootheid, die in verband staat met d.
hoeveelheid stof. 't Best kan men haar op d.
volgende wijze definieeren. Volgens d. wet v.
Newton zal eon stoffelijk punt, dat alleen
aangetrokken wordt door een ander punt,
een versnelling krljgen, die d. grootte

rt

heeft, indien r d. afstand der beide punten en
k eon bepaald getal is. Nu zal echter ook 't
tweede punt door 't eerste aangetrokken worden en ten gevolge daarvan een versnelling
krijgen, die d. grootte

heeft, Indien 1 een

ander bepaald getal is. d. Versnellingen der
punten verhouden zich dus als k :1, voor
welke verhouding to schrijven is pm t :
Indien nu 't eerste hierboven genoemde punt
aangetrokken wordt door een derde punt, dan
ondervindt 't v. dit een versnelling, die tot
d. versnelling, welke dit derde punt v. 't
eerste ondervindt, staat als pm 3 pm i . Wetken nu 't tweede on 't derde punt op elk.,
dan verhouden zich hun versnellingen als
pm3 : pm, Dit leert d. ervaring en daarom
kan men zeggen mi, n22 en m3 zijn getallen,
die onafscheidelijk verbonden zijn met d. drie
punten. Men noemt doze getallen nu d. massa's
der punten en zegt, dat 't eerste punt v.

MAS.

't tweede een kracht ondervindt ter grootta
pmi in2
en 't tweede punt v. ' t eerste een
r2
pmt m
kracht, die ook d. grootte
maar een
r2
richting heeft, welke tegengesteld is a. d.
richting v. d. eerste kracht.
Uit d. eenheden v. tfjd, lengte en massa zijn
alle andere eenheden af to leiden. Zie ook 't
art. kracht.
Massa. Dit woord komt in d. krijgskunde
veelvuldig voor: 1°. in plaats v. gesloten kolonne, zonder d. sterkte der troepenmacht
in aanmerking to nemen; 2° wordt 't gebezigd voor een aantal bataljons. 'tzij achter,
'tzij naast elk. geplaatst, ieder op zich zelf in
gesloten kolonne geformeerd. Daze massastelling is bijzonder geschikt als manoeuvreerformatie, om groote troepenmassa's op een
niet zeer doorsneden slagveld buiten 't vijandelijke vuur to bewegen. Napoleon maakte
er soms een zeer onvoordeelig gebruik van,
zooais bij Wagram on Waterloo, waardoor
zip) troepen ongehoorde verliezen laden. 3a
wordt door artilleriemassa d. samenvoeging
v. verschill. battertjen verstaan, die op een
punt tegen een deal werkzaam zijn, ten einde
aldaar d. beslissing a. to brengen. 't Spreekt
vanzelf, dat die stukken in een ltjn gesteld
worden on hier a. geen kolonne kan gedacht
worden. Reeds in d. slag bij Ravenna in 1512
was zulk een massa in werking; in d. 30-jarigen
oorlog kwamen zij veelvuldig voor, zooals
bij Brechenfeld on bij Liltzen. Daarna k wamen d. artilleriemassa's buiten gebruik, totdat zij wader onder Napoleon aangewend werden, vooral bij Friedland en bij Ocagna. In
lateren tijd werden zij door d. Russon bij Warschau in 1831 en door Haynau bij Temeswar
in 1849 gebezigd. 40. Eindelijk verstaat men
bij d. Franschen onder 't woord Massa een
fonds, dat door gelden v. d. staat of door 't
inhouden v. d. soldij der manschappen tot
een of ander doel gevormd wordt.
Massa, d. hoofdstad v. d. Italiaansche
prov. Massa e Carrara on v. 't district v.
dien naam in Toscane, met 20 800 inw.; ztj
ligt in een heerlijke streak nabij d. Ligurische
Zee, heeft een slot, is d. zetel v. een bisschop,
heeft een academie v. Wetenschappen en
Kunsten, een gymnasium, een lyceum on een
openbare boekerij en doet veel a. zijdeweverij,
tabaks- on olie-fabricage. Ook is er een levendige handel in marmer. — 't Hertogdom Massa
Carrara met d. hoofdstad Massa behoorde tot
1741 a. d. familie Cibo-Malaspina en daarna a. 't
huis Modena-Este, word in 1796 a. 't vorstendom Lucca v. d. familie Bacciocchi getrokken,
maar kwam door 't Weener Congres weer
a. Modena-Este terug. — d. Tegenwoordige
prov. Massa e Carrara, 32V, vk. mijlen groot
met 177 450 inw., wordt verdeeld in d. districten Massa, Castelnuovo di Garfagnana en
Pontremoli.
Massa Marittima, eon
Italiaansche
stad in d. prov. Grosseto on in 't district v.
dien naam, is d. zetel v. een bisschop, heeft
een gymnasium, een seminarie en een slot en
telt 14 000 inw. In d. omtrek zijn vele zwavelen ijzerbronnen v. 15-50° C., benevens steenkool-, ijzer-, lood- on zilverbergwerken.
Massaccio da s. Govanni stamde af
v. 't geslacht der Guidi, waartoe ook d. notaris
Giovanni Mono behoorde, wien in 1402 een
zoon TOMMASO werd gab. — d. onder d. naam
MASSACCIO beroemd geworden schilder. In 1421
ward deze to Florence onder d. schilders inge-
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schreven, in wier register MI ook in 1423 voorkomt. Volgens Vasari, gin levensbeschrgver,
was hij teruggetrokken, onverschillig v. aard en
uiterst achteloos omtrent kleeding, geld enz.,
i plaats v.
wat ten gevolge had, dat men hem in
eigenitjk heette,MASSACTommaso, zooals
010, d. i. d. ongelikte Tommaso of Maso, noemde.
Intusschen bezat hij een good hart voor zijn
vrienden, terwijl hij als kunstenaar ernstig
en waardig was in gin streven. Met hem
Legint een tijdperk in d. Italiaansche kunst,
waarin d. typische opvatting on voorstelling,
die sedert Giotto en diens navolgers had geheerscht, word vervangen door een zoeken
naar natuurwaarheid a. d. eons on eon geest
v. innigheid on verhevenheid in d. uitdrukking
a. d. andere - zijde. Merkwaardig blijft 't altijd,
dat schier op Itzelfde oogenblik, dat doze richting in Italig ontwaakte, d. kunst in d. Nederlanden door d. gebroeders v. Eyck en hun
school denzelfden wog word opgevoerd. MASSACCIO begon zijn studien ten tijde, dat Masolino d. kapel der Brancacci in d. kerk del
Carmine to Florence schilderde. Aanvankelijk
stelde hij zich dien meester ten voorbeeld,
doch hij word later meer door Filippo Brunelleschi on Donato aangetrokken, ofschoon zijn
kunst inderdaad v. d. hunne verschilde. Door
ijverige oefening verwierf hij zich groote
vastheid en levendigheid in d. teekening zijner
figuren en een grondige en zeer gelukkig toegepaste kennis der perspectief, welke hij vooral
bij verkortingen en d. teekening v. gebouwen
a. d. dag legde.
Een aantal door Vasari genoemde schilderijen v. MASSACCIO'S hand is niet meer aanwezig; daartoe behooren een voorstelling der
aankondiging met een fraaie perspectief in
d. architectuur in d. s. Niccolo to Florence;
in d. abdij aldaar een fresco, d. H. No voorstellende; in s. Maria Novella een altaarschilderij, d. Driet5enheid, in Maria Maggiore
een altaarschilderij met s. Catharina en Julianus; to Pisa in d. kerk del Carmine d. Madonna met zingende engelen enz. Doze waren
alle werken uit MASSACCIO'S jeugd, vOOr zijn
vertrek n. Rome geschilderd. Door liefde en
ijver voor d. kunst derwaarts gedreven, behaalde hij er grooten roam. Hem worden allereerst eenige schilderwerken in een kapel v.
s. Clemente toegeschreven, die echter door
vele kunstkenners en onderzoekers op vrij
afdoende gronden a. Giotto worden toegekend,
ofschoon zij dan ook nog op MASSA.CCIO'S naam
staan in 't prentwerk „Le pitture di Massaccio esistenti in Roma nella Basilica di S.
Clemente etc. publ. da Giov. delle Arme"
(Roma 1809).
Van d. schilderijen a tempera, door MASSACCIO to Rome vervaardigd, is niets meer
to zien en om hem en zijn werken terug to
vinden moeten wij hem n. Florence volgen,
waarheen hij zich na d. terugkomst v. Cosmo
de Medicis in 1434 begaf. In d. galerij v. 't paleis
Pitti ontmoeten wij dan eenige teekeningen
des meesters, met d. pen vervaardigd en
gewasschen, waaronder d. voorstelling v. d.
inwijding der kerk del Carmine, door hem
in fresco in d. kruisgang boven d. deur geschilderd, maar in 1675 bij een verbouwing
verloren geraakt. In d. kapellen dier kerk
voltooide hij d. door Masolino aangevangen
beschildering en leverde hij o. a. voorstellingen
v. d. verdrtjving V. Adam en Eva uit 't paradije (door Rafael met eon kleine verandering
in d. Lognie nagevolgd), benevens een aantal
tafereelen uit d. Evangelign en d. Handelingen
der Apostelen. Doze werken zijn door Vasari
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zeer ongenoegzaam en onjuist beschreven;
zijn Duitsche, vertaler L. v. Schorn, benevens
von Rumohr („Ital. Forsch. II", 249) hebben
omtrent d. schilderwerken in genoemde kerk
en d. echtheid hunner afkomst v. MASSACCIO
of andere kunstenaars belangrijke onderzoekingen ingesteld en vrij zekere uitkomsten medegedeeld. Die werken zijn door Lasinio, door d.
Engelschen schilder Thomas Patch (1770) en
later nog eons in een voortreffelijk plaatwerk,
'tzij geheel, 'tzij fragmentarisch gereproduceerd.
Voor zoover die schilderijen v. MASSACCIO'S
hand zijn, kan men dien uitstekenden meester
als 't ware op d. voet volgen in zijn onvermoeide pogingen om d. schilderachtigheid
der voorstelling door geheel nieuwe, door
hem voor d. eerste maal gebezigde technische
hulpmiddelen, to bevorderen. Relief, compositie, verdeeling v. licht en bruin waren zoo
voortreffelijk, niet slechts in 't oog v. d. ti,jdgenoot, maar ook in dat v. een aantal voortreffeltjke beeldhouwers en schilders, die na
hem zijn gekomen, dat doze laatsten er onophoudelijk naar studeerden. d. Beroemdste
namen v. Italic's kunstenaarsrij, onder welke
die v. Michael Angelo en Rafael, treft men
onder d. bewonderaars en navolgers v. MASSACCIO aan. Met hem begint dan ook 't tweeds
tijdperk der Italiaansche kunst, d. grootere
(schoon dan nog niet volkomene) ontwikkeling der individualiteit in d. kunst. Uit zijn
fresco's vooral leert men hem kennen als een v.
Italic's groote kunstenaars; zijn overige schilderijen zijn hoogst zeldzaam. MASSACCIO overt.
vroeg; volgens Vasari op 26-jarigen leeftijd,
wat echter onjuist is, daar uit verschill.
omstandigheden is op to maken, dat hij in
1443 overt. Zijn dood is dikwijls toegeschreven
a. vergif, hem door natjverige kunstbroeders
toegediend.
Massacre, Zie Cert.
Massachusetts (afgekort Mass.), een der
states v. 't zoogen. Nieuw-Engeland in d.
Vereenigde Staten v. Noord-Amerika, beslaat
een oppervl. v. 373 1/2 vk. mijlen met 1 783 085
inw. en grenst in 't 0. a. d. Atlant. Oceaan,
in 't Z. a. dien zelfden Oceaan, Rhode-Island en
Connecticut, in 't W. a. New-York en in 't N.
a. Vermont en New-Hampshire. d. Rijk gelede
kust bezit vele havens en heeft in d. CapeCod-Baai, in d. Buzard- en d. Massachusettsbaai voor d. scheepvaart hoogst belangrijke
golven. d. Bodem wordt in 't 0. door d. kustvlakte ingenomen, t. W. daarvan strekt zich
een golvend, door d. Connecticut doorsneden
plateau uit en eindelijk 't Alleghany-gebergte,
dat bier in d. Graylock een hoogte v. 1068 M.
bereikt. d. Merrimac en d. Connecticut zijn
d. grootste rivieren v. d. staat. Massachusetts
is naast Rhode-Island v. alle bondsstaten 't
dichtst bovolkt. Van d. Inw. zijn 1 763 780
blanken, 18 700 Negers, 230 Chineezen en 370
Indianen. 't Klimaat wordt gekenmerkt door
strenge winters en heete zomers. Hoewel
't klimaat en d. bodem voor d. landbouw
niet bijzonder gunstig zijn, staat deze toch
op een hoogen trap; hij levert tabak, graan
en ooft, maar vooral veel appels. d. Teelt v.
paarden, runderen, schapen on zwijnen is aanzienlijk. Wat d. industrie betreft, neemt
Massachusetts een eerste plaats in d. Ver.Staten in, ongetwijfeld d. eerste wat d. katoenen wolwarenfabricage en d. vervaardiging
v. kleeren en schoenwaren betreft. Zeer
belangrijk zi.jn ook d. stroovlechterij, d. ijzergieteriej, machinenfabricage, bleekerij, ververij
en d. fabricage v. chemische waren, meubels en
papier. d. Reederij der zeesteden beslaat eon
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groote uitgebreidheid en, wat d. visscherij en
walvischvangst aangaat, staat Massachusetts
, onder d. Ver.-Staten boven aan. d. Spoorwegen v. dezen staat hadden in 1886 een
lengte v. 3215 KM. Massachusetts heeft voortrettelijke inrichtingen v. onderwijs, waar-onder d. beroemde universiteit „HarwardCollege" en zes andere colleges. Verder heeft
men er vijf krankzinnigen- en drib verbeteringsgestichten, een doofstoMmen- en een
.linden-instituut.
d. Eerste Engelsche nederzetting in Massachusetts en Nieuw-Engeland bestond uit vervolgde Puriteinen, die bier in 1620 landden
on d. kolonie Plymouth stichtten, waarop in
1628 d. Massachusettsbaai-kolonie met Salem
volgde. Daze nederzettingen werden in 1685
vereenigd. In Massachusetts (Boston) begon
opstand, die tot d. onaf hankelijkheid der
groote Unie leidde; in 1788 werd d. tegenwoordige grondwet der Ver. Staten door
Massachusetts aangenomen. d. Senaat v. dozen
staat telt 40, 't Huis v. Afgevaardigden 240
leden; in 't Congres to Washington is Massachusetts door 2 senatoren en 11 representanten
vertegenwoordigd. — Massachusetts wordt in
14 graafschappen onderscheiden en heeft
Boston tot hoofdstad.
Massage (v. masser, wrliven, kneden)
noemt men een heelkundige bewerking, welke
bij acute ontstekingen en andere ziekten op
't menschelijk lichaam wordt toegepast. Zij
bestaat in wrijven, strijken, drukken, kneden,
kloppen, al naar d. aard der ziekte dit
wenschelijk maakt. Hij, die deze bewerking
verricht, heat masseur. Zie Schreiber, „Praktische Anleitung. zur Behandlung durch Mas.sage" (Weenen, 1889).
Massageten, een nomadisch yolk, waarlchijnlijk tot d. Scythen behoorende, dat d.
uitgestrekte steppen t. N.-0. der Kaspische
Zee bewoonde en zich dus daar ophield, waar
tegenwoordig d. Kirgizische kozakken rondzworven. Volgens Herodotus leefden zij in
gemeenschap v. vrouwen, offerden en verslonden zij d. ouden onder hen, vereerden zij
d. godheid door 't offeren v. paarden, vonden
zij ,hun leeftocht in d. melk en 't vleesch
hunner kudden en in visch uit d. rivier Araxes
on bedienden zij zich v. lansen, pijl on boog
en tweesnijdende zwaarden in d. oorlog. Zij
werden geregeerd door een koningin, Tomyris,
die Cyrus met goad gevolg bestreed, 560 v. Chr.
Massalskij (CONSTANTIJN PETROWITSCH),
een Russisch schrijver, gab. in 1802 to Jaroslaw, word beambte bij 't ministerie to Petersburg, waar hij sedert 1841 als ambteloos
burger leefde en in Sept. 1861 overl. Hij
schreef 't vorhalend gedicht „Terpi Kozak
ataman budes" (1830) en een aantal historische
romans en vertaalde d. „Don Quixote" in
't Russisch (1838). Zijn worken verschenen in
1845 in 5 dln.
Massaoea (Massoea, Massawa), een stad
in 't N.-0. v. Afrika, a. d. westkust v. d. Roode
Zee, vroeger onder Egyptische, doch sedert 1885
onder Italiaansche heerschappij staande, ligt
op 15° 36' 0.-L. v. Greenw. op een waterloos koraaleiland your d. Bocht v. Massaoea. Massaoea
is d. belangrijkste uitvoerplaats voor d. landen
v. Abessyni6 on d. noordelijke Gallavolkeren.
d. Belangrijkste artikelen v. uitvoer zijn ivoor,
was, muskus, stofgoud, struisveeren, huiden,
gummi en koffie. d. Stad, een zeer heete en
ongezonde plaats, heeft circa 5000 inw., under
wie Arabieren, Nubiers, Abessyniers, Hindoes,
Galla's en Grieken zijn. Hierbij komt nog d.
Italiaansche bezetting, die 't fort bezet houdt.
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Sedert d. Italianen d. stad in bezit hebben,
is ze zeer in bloei toegenomen. In d. plaats
v. ellendige hutten zijn huizen gekomen en
ziekenhuizen, apotheken, winkels, hotels en
koffiehuizen opgericht. Reeds onder d. Ptolomaelks bestond Massaoea als Salba; in 1577
werd 't door d. Turken veroverd, die 't in
1866 a. Egypte afstonden; in 1885 werd 't door
ItaliS bezet.
Massarani
(ruLLo), een Italiaansch
schrijver on schilder, gab. in 1826 to Mantua,
werd in 1859 lid v. d. gemeenteraad to Milaan,
was v. 1860—'67 Afgevaardigde in 't Italiaansche Parlement en werd daarna senator. Hij
schreef o. a. „Enrico Heine", „Studii di politica e di storia" (1875), „Legnano" (1876), „Sermoni" (1880) on „Carlo Tenco e ii pensiero
cirile" (1886).
Massart (LAMBERT), een Fransch violist,
gab. in 1810 to Luik en overl. 16 Febr. 1892 to
Parts, waar hij sedert 1843 leeraar in d. muziek
a. 't conservatorium was. Onder zijn vele leerlingen telde hij ook Wieniawski.
Masse (FELIX MARIE), een Fransch operacomponist, gab. in 1822 to Lorient en overl.
5 Juli 1884 to Parijs, in welke stad hij v.
1834—'44 't conservatoire bezocht en a. 't eind
v. zijn studietijd d. Rome-prijs behaalde voor
zijn cantata „Le renegat de Tanger". In 1860
tot koordirecteur der Groote Opera benoemd,
werd hij zes jaar later hoogl. in d. compositie a. 't Conservatoire en in 1872 lid v. 't
Instituut. Van zijn composities zijn vender
vooral bekend d. opera's „La favorita e la
schiava", „La chanteuse voilee", „Les notes
de Jeannette" en „Galattie".
Massena (ANDRE), hertog v. Rivoli, prins
v. Esslingen, maarschalk v. Frankrijk en een
der uitstekendste krijgslieden, door d. omwentelingsoorlogen gevormd, werd 6 Mei 1758 to
Nizza gab. uit een koopmansgeslacht v. Fransche afkomst. Jong op een koopvaardijschip
geplaatst, kreeg hij na eenige reizen een tegenzin in dit vak en hij nam in 1775 dienst bij
't regiment „Royal Italien", waarin een zijner
ooms d. rang v. kapitein bekleedde. Na 14
jaren v. goede en getrouwe diensten had hij 't
nog niet vender dan tot d. graad v. adjudantonderofficier gebracht en hij nam, na eon voordeelig huwelijk to Antibes gesloten to hebben,
zijn ontslag. Bij 't -uitbreken der Fransche omwenteling herleefde zijn geestdrift voor 'tkrijgsmansleven ; hij trad weder in dienst on werd
spoedig tot commandant v. 't 3e bataljon vrijwilligers v. d. Var verkozen. Zijn liver on andere
groote hoedanigheden doden in hem weldra
een der baste hoofdofficieren erkennen en
al spoedig word hij brigade-generaal (22 Aug.
1793) on een jaar later divisio-generaal. Bij
'tzelfde besluit dozer laatste aanstelling werd
Bonaparte tot brigade-generaal benoemd. In
d. veldtochten v. 1794 on '95 in Radio voerde
hij 't bevel over 't grootste deel des Franschen
lagers on hij had een gewichtig deel a. d.
voorn. gebeurtenissen, die aldaar voorvielen;
ja men schrijft a. hem alleen d. glansrijke
overwinning bij Lonato toe. d. Toenmalige
opperbevelhebber Scherer wend door Bonaparte opgevolgd en deze vond in MASSENA
een ijverigen on bekwamen onderbevelhebber.
Op d. veelvuldige slagvelden der veldtochten
v. 1796 on '97 schitterde hij in d. eersten rang.
Montenotte, Millesimo, Dego, Cherasco, d. brug
v. Lodi, Lonato, Castiglione, Roveredo, Bassano, Caldiero, Arcole, Rivoli, La Favorita,
Longara, S. Daniel, La Chiusa, Tarvis, Villait
en Neumarck waren d. tooneelen v. d. heldenfeiten der divisie, welke hij aanvoerde, en
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slechts 't sluiten v. een wapenstilstand kon
hem weerhouden zijn zegevierenden tocht to
Weenen to eindigen. Bij d. vrede v. CampoFoolio (17 Oct. 1797) was 't MASSENA, die 't
verdrag n. Parijs overbracht, bij welke gelegenheid MI door 't Directoire met d. meeste
onderscheiding ontvangen en met prachtige
eerewapenen begiftigd werd. — In Febr. 1798
werd hij ter vervanging v. Berthier n. Rome
gezonden. Deze zending berokkende hem d.
grootste onaangenaamheden. d. Troepen, in d.
waan gebracht, dat hij d. knevelarijen der
militaire agenten begunstigde, kwamen tegen
hem in oproer. Door d. officieren niet gehoorzaamd, door d. soldaten bijna beleedigd, gaf
hij 't bevel a. d. generaal Dallemagne over en
kwam hij to Parijs, waar hij niettegenstaande
-d. memorie v. verdediging, welke hij uitgaf,
tot in 1799 buiten betrekking bleef, toen hij
't opperbevel over 't leger v. Zwitserland verkreeg. In dozen veldtocht, die door d. slag bij
Zilrich zoo luisterrijk geeindigd werd, toonde
MASSENA alle talenten v. een groot veldheer.
HU wendde een inval der Bondgenooten v.
Frankrijk af, vernietigde al hun plannen en
stremde 't geluk v. Suwarow. Bonaparte, uit
Egypte teruggekeerd, wierp 't bestuur omver
.en MASSENA kreeg 't bevel over 't leger v.
Italie, dat in een ellendigen toestand verkeerde. Na verscheidene gevechten geleverd
to hebben, was hij genoodzaakt zich binnen
Genua op te sluiten en hij vermeerderde zijn
Toem door d. bewonderenswaardige verdediging v. die stad, welke hij eindelijk bij verdrag moest overgeven. Na d. slag bij Marengo
liet d. eerste consul 't bevel over 't leger a.
MA SSENA over, die 't in 't volgend jaar a.
Brune overgaf, ten einde zitting to nemen in
-d. Wetgevende Vergadering. Hier betoonde hij
zich onafhankeli)k, doch hij weigerde 't voorzitterschap v. dit lichaam, dat evenmin 't goede
(loon als 't k wade beletten kon.
Toen Napoleon tot keizer was uitgeroepen,
word MASSENA maarschalk v. Frankrijk on
grootofficier v. 't legioen v. eer. In 't volgend
jaar (1805) kreeg hij 't bevel over 't leger v.
Italie; hij voerde d. oorlog met afwisselend
,geluk, vervolgde d. aartshertog Karel met
kracht en belette hem Weenen to hulp to
-snellen. Na d. vrede v. Presburg keerde hij
IL Italie terug en bevestigde hij Jozef Bonaparte
-op d. troon v. Napels. In 1807 kreeg hij 't
bevel over d. rechtervleugel v. 't groote leger
in Polen en hij streed met room to Wirbiza, Pultusk en Ostrolenka. Na d. vrede v. Tilsit to
Parijs teruggekomen, werd hij tot hertog v.
Rivoli verheven en verloor hij op een jachtpartij 't linkeroog, wat hem belette a. d. krijgs-verrichtingen v. dat jaar in Spanje deel te
rmen. Maar in d. veldtocht v.1809 in Oostenrijk plukte hij nieuwe lauweren to Pfaffenhofen, to Ebersberg en vooral in d. velden v.
_Esslingen, waar hij d. gewichtigste diensten
bewees, ter belooning waarvan hij d. titel
prins v. Esslingen ontving. Niet minder ondercheidde hij zich in d. slag bij Wagram, dien
hij (daar hij door een val v. 't paard zwaar
-gekneusd was) in een reiswagen liggende
bijwoonde. Niettegenstaande hij door hevige
lichaamssmarten gefolterd werd, wekten d.
juistheid on d. kracht zijner beschikkingen
zelfs d. bewondering des keizers. — In 1810
kreeg NtAssENA. 't bevel over 't leger v. Portugal. d. Slechte uitkomst v. d. voorgenomen
verovering v. dat land, die reeds door Junot
•en Soult vruchteloos beproefd werd, is bekend.
Met een kleine, slecht voorziene macht , zoner ondersteuning v. d. andere Fransche bevelVI.
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hebbers, die allen op eigen eer en voordeel
bedacht waren, werd hij ten slotte aangeklaagd door degenen, die zijn aanklagend6
stem vreesden. MASSENA, to verheven om zich
a. die kuipertjen to storen, bewaarde een verachtend stilzwijgen. Door ziekte werd hij genoodzaakt naar Frankrijk terug to keeren on
hij werd in 1812 en 1813 buiten betrekking gelaten. Op 't einde v. laatstgenoemd jaar gat
Napoleon hem 't bevel over d. 8e militaire
afdeeling to Toulon. d. Gebeurtenissen v.1814
voerden hem tot verandering; hij trad tot
d. nieuwe orde v. zaken toe; bij Napoleon's
landing to Cannes (1 Mrt 1815) was zijn houding eerst weifelend, doch hij ontrolde d. driekleurige vaan, nadat d. hertog v. Angouleme
d. capitulatie v. Pont s. Esprit gesloten had.
Gedurende d. honderd dagen werd hij tot pair
benoemd, maar bewees hij geen militaire diensten en na d. tweede restauratie verkreeg hij
't bevel over d. nationale garde v. Parijs, in
welke stad hij d. rust wist to bewaren gedurende d. moeielijke dagen, die d. terugkomst des konings voorafgingen. Tot lid v.
d. krijgsraad benoemd, die d. maarschalk Ney
moest vonnissen, weigerde hij daarin zitting
te nemen en, wat meer is, wist hij d. krijgsraad to bewegen zich onbevoegd to verklaren,
zoodat Ney voor d. kamer der pairs moest
terecht staan. Eenige maanden later (Febr.
1816) werd hij door een aantal inw. v. 't
depart. Bouches-du-RhOne voor d. kamer der
afgevaardigden aangeklaagd v. hoogverraad.
Doze aanklacht had geenerlei gevolg.d.Maarschalk had echter d. zwakheid te antwoorden;
d. groote Manuel bood d. hulp zijner pen aan
en een geschrift, dat tot zijn rechtvaardiging
strekt, zag 't licht onder d. titel „MOmoire
sur les evOnements qui ont eu lieu en Provence pendant les mois de Mars et d'Avril
1815". Doze verfoeilijke aanklacht had d.
grijzen krijgsman echter een doodelijken slag
toegebracht en hij overl. kort daarna, 4 Apr.
1817, meer nog door hartzeer dan door ziekte.
Zijn stoffelijk overschot werd op 't kerkhof
Pere Lachaise to Parijs ter aarde besteld on
een wit marmeren obelisk bedekt daar zijn
laatste rustplaats. d. Generaal Thiebault hield
op zijn graf een lofrede, die afzonderlijk is
uitgegeven en ook in d. „Mercure" v. 12 Apr.
1817 to vinden is. Zijn leven werd beschreven
door d. kolonel der genie Beaufort d'Hautpoul.
Massenet (JULES EMILE FRI'DERIC), een beroemd Fransch componist, gob. 12 Mei 1812
to Montaud bij s. Etienne, ontving zijn opleiding a. 't Conservatoire to Parijs en blonk
hier vooral uit op 't kiavier, in d. harmonieen compositieleer. In 1878 volgde hij a. doze
inrichting Bazin op als leeraar in d. compositie. Van zijn werken zijn 't moest bekend:
d. cantata „David Rizzio", waarmee hij in
1863 d. Rome-prijs behaalde, 't drama „Maria
Magdalena", 't mysterie „Eva" en d. opera's
„Roi de Lahore", „Herodias", „Cid", „Don
COsar de Bazan", „Manon" en ,La grand' tante".
Voorts gaf hij ouvertures, orkestfantasieen en
klavierwerken.
Massey (GERALD), een Engelsch dichter,
gob. 29 Mei 1828 to Tring in 't graafs. Hertford, ontving in zijn jeugd slechts een gebrekkige opvoeding; o. a. was hij in 'eon ztjdespinnerij en stroovlechterij werkzaam. Hij
sloot zich bij d. christelijke socialisten en
daarna ook bij d. spiritisten aan. Voor daze
laatsten bereisde hij in 1873 Noord-Amerika.
Hij gaf d. dichtbundels „Poems and chansons"
(1846), „The ballad of babe Christable and
other poems", „Robert Burns: a centenary.
23
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song" (1859), „Shakespeare's sonnets and his
private friends" (1863), „Eternity and other
poems" (1869) e. m. a. uit. Ook schreef hij
't mystisch-philosophische werk „A book of
the beginnings, containing an attempt to
recover the lost origins of the myths and
mysteries, types and symbols" (1881).
Massey(wILLIAM NATHANIEL), een Engelsch
staatsman en geschiedschrijver, geb. in 1809,
werd in 1844 advocaat, nam in 1852 als liberaal
lid zitting in 't Parlement en was v.1855—'58
onderstaatssecretaris v. Binnenl. Zaken en v.
1865—'72 minister v. Financi6n voor India.
Hij overl. 27 Oct. 1881 to London. Hij schreef
o. a. „History of England during the reign
of George III" (4 dln, 1855—'63).
Massicot, Zie Lood (loodoxyde).
Massillon (JEAN BAPTISTE), een der grootste Fransche kanselredenaars, to Hieres in
Provence in 1663 geb. d. Algemeene voorbeeldelooze goedkeuring, welke hij verwierf,
bracht hem a. 't hof v. Lodewijk XIV, waar
hij uithoofde zijner wijsgeerige en vredelievende denkwijze gekozen werd om d.
kardinaal Noailles met d. Jezuleten to verzoenen; doch hij mishaagde a. beide partijen.
d. Regent, die zijn verdiensten had leeren
kennen, benoemde hem in 1717 tot bisschop
v. Clermont, waarop hij in 't volgende jaar
voor Lodewijk XV, toen nog zeer Jong, moest
prediken. Daarvoor stelde hij die redevoeringen op, onder d. naam „Petit Careme" bekend,
welke meesterstukken v. kansel-welsprekendheid zijn on in welke hij zich ook met groote
vrijmoedigheid over d. vorstelijke macht uitlaat. In 1719 werd hij lid v. d. Fransche
Academie on bezorgde hem d. kardinaal Dubois 't prelaatschap v. Sevigny. Zijn laatste
redevoering, welke hij to Parijs hield, was d.
lijkrede op d. hertogin v. Orleans. Sedert verliet hij zijn kerspel niet meer, waar zijn deugden, inzonderheid zijn weldadigheid, hem een
algerneene liefde en achting hadden doen verwerven on waar hij 18 Sept. 1742 overl. Een
volledige uitgave zijner „Sermons" word door
zijn neef on naamgenoot Jozef Massillon bezorgd (1745—'49, 15 dln). Tot d. baste latere
uitgaven behoort die, welke in 1822 to Parijs
in 13 dln 't licht zag, alsmede die v. Guillon
(1828, 16 dln).
Massina (Massenje), een staat in WestSoedan, die zich a. weerszijden v. d. bovenNiger, naar 't N. ongeveer tot Timboektoe,
uitstrekt en op 3000 vk. mijlen 4 112 millioen
inw. telt. d. Vlakten zijn in d. regentijd overstroomd. 't Land produceert vooral rijst,
aardnoten on honig on is rijk a. vee. d.
Samenhang tuss. d. verschill. deelen v. d. staat
is slechts goring.
Masson (ANTOINE), een Fransch graveur
en schilder, word in 1636 to Louri, bij Orleans,
geb. on overl. to Parijs in 1702. Met dozen
meester begint een nieuwe periods der graveerkunst, waarin doze haar toppunt en haar
eigenlijk doel bereikte. Opgevoed on gevormd
in d. werkplaats v. een wapensmid, toonde
en ontwikkelde hij zijn uitstekenden aanleg
voor d. kunst door 't graveeren en ciseleeren
v. wapens en werd hij aldus als vanzelf tot d.
beoefening der graveerkunst gebracht. MASSON
had 't juist a. daze oefenschool to danken, dat
hij zoo volkomen meester werd v. 't werktuiglijke zijner kunst, terwijl zijn aangeboren
kunstaanleg hem d. voortreffelijkheid v. zijn
graveerwerk niet zoo zeer deed zoeken in —
wat tot hiertoe door graveurs als hoofdzaak
was beschouwd geworden — 't kunstig leggen
en kruisen der lijnen, dan wel in 't weergeven

,
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v. 't lichteffect, v. d. verhoudingen der verschill_
tonen en tinten in zijn model. In 't uitdrukken v. verschill. stoffen bereikte hij weldraeen verbazende hoogte, on zoo hij zich opk al
list verleiden om bij voorkeur kunstwerken
ter vertolking to kiezen, welke horn schijnbaar onoverkomelijke hinderpalen to over-.
winnen aanboden, hij bij die keuze wel eons
grillig to werk ging on zij niet op altijd
waardige onderwerpen vial, toch onderscheiden zich MASSON'S gravures v. die zijner
voorgangers on navolgers door geheel eigendommelijke verdiensten. Zijn werk bestaat
grootendeels uit portretten on daaronder behoort d. gravure, bekend als „Cadet a la perle",
die 't portret v. d. graaf d'Harcourt voorstelt, tot 't baste wat d. graveerkunst ooit
heeft voortgebracht. Goede afdrukken dozer
gravure komen echter zeldzaam voor on die v
welkvradigzjn'tweropk
der plaat, kunnen slechts een zeer onvolledig
denkbeeld geven v. d. uitstekende verdiensten
v. dit kunstwerk.
Een ander meesterstuk v. MASSON zijn d.
Emmausgangers naar Titiaan, waarin vooral
't tafelkleed (waarnaar d. Franschen d. gravure dan ook „la nappe" en d. Italianen haar
„il quadro della tovaglia" noemen) met zijn.
plooien on kleurschakeeringen overheerlijk is
uitgevoerd.
Met niet minder recht wordt zijn portret
v. Brisacier geroemd. Men ziet als 't ware d.
gelaatskleur v. d. man on d. luchtigheid v
warmed.puiksgto,zaljden.
voorbeeld bltjven voor graveurs. In overeenstemming met d. modellen, welke hij voor
zich zag, bleef hij echter niet v. gemanierdheid vrij, maar overal, waar hij 't leven en d..
natuur in hun fijnere uitingen on vormen aantrof, gaf hij die met meesterlijken takt terug..
Bijwijlen alleen kon hij in zijn grilligheid sommige gedeelten v. zijn gravures op d. zonderlingste wijze veronachtzamen of liever bij d..
behandeling daarvan a. d. meest dwaze invallen toegeven, zoodat men naast 't voortreffelijkste niet zelden d. zonderlingsto afwijkingen aantreft. Robert Dumesnil wijdde in zijn
„Peintre Graveur francais" een zeer uitvoerig en grondig artikel a. MASSON on beschrigt
vervolgens 68 platen v. zijn hand. In d. afdeeling portretten is zijn opgave evenwel niet
geheel volledig. Behalve d. reeds genoemdeworden nog d. volgende werken voor MASSON'S,
baste werken gehouden : 't portret des kunstenaars; „d. koperen slang", naar Lebrun; „d. H.
famine", naar Mignard; „d. hemelvaart v.
Maria", naar Rubens (goede eerste afdrukken
zeer zeldzaam); d. portretten v. Maria v. Lotharingen, v. Lodewijk XIV, naar C. Lebrun enz..
Masson (FERDINAND), een Fransch beeldhouwer, werd in 1745 in Normandin geb. en
was eon eenvoudige boerenzoon, in wien door
een Benedictijner uit d. omtrek een gelukkige
aanleg voor d. kunst werd ontdekt. Door hem
in bescherming genomen on in staat gesteld
't onderwijs to genieten, eerst v. d. beeldhouwer Cousin, later v. Couston to Parijs, waar
hij tevens vlijtig d. academie bezocht, ontwikkelde hij zich hoogst gelukkig on vond hij
aldra gelegenheid om in openbare werken.
(o. a. in een fontein op 't plein to Noyon on
in 't regeeringspaleis to Metz) 'tzij door heelden, 'tzij door basreliefs zijn uitstekend talent,
a.. d. dag to leggen. Ook in d. tijd der republiek
vond hij menige gelegenheid om zich to onderscheiden en in openbare gebouwen to Parijs,
wordt nog een aantal v. zijn kunstwerken.
aangetroffen. Hij overl. to Parijs in 1807.
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Masson (DAVID), een Schotsch letterkundige, geb. 22 Dec. 1822 te Aberdeen, werd in
1852 professor in d. Engelsche letterkunde a.
't University College te Londen en in 1865 to
Edinburgh. Hi) schreef o. a. „Essays, biographical and critical, chiefly on English poets"
(1856), „British novellists and their style"
(1865), „Course of English literature" (1868),
„Wordsworth, Shelley, Keats and other
essays" (1874), „Life of John Milton" (1859—'73,
3 dln), The three devils: Luther's, Milton's
and Goethe's" (1874) en „Thomas Carlyle"
(1885). Ook bezorgde hij v. Miltons werken d.
„Cambridge edition" (3 dln, 1874) en d. „Goldentreasury edition" (2 dln, 1874) en schreef
hij vele bijdragen in tijdschriften.
Masson (AUGUSTE MICHEL), een Fransch
schrijver, gewoonlijk MICHEL-MASSON geheeten,
geb. 31 Juli 1800 to Parijs. Hij schreef talrijke
novelles en romans, d. geliefde „Contes de
l'atelier" (1832—'33, 4 dln, nieuwste uitgave
1883), drama's, vaudevilles en een verzameling levensbeschrijvingen under d. titel „Les
enfants colebres" (1838, 11e dr. 1880).
Mast. Masten zijn lange opgaande houten,
a. boord der schepen bestemd om d. zeilen in
d. hoogte uit to breiden en a. d. wal enkele
malen gebezigd als seinpalen, om er vlaggen
of lantaarns aan to hijschen enz. 't Aantal masten der binnenvaartuigen is gewoonlijk een,
dat v. vaartuigen, bestemd voor d. kustvaart,
insgelijks; zeeschepen hebben er twee of drie,
naar gelang v. d. grootte; terwijl dat aantal
in enkele gevallen meer bedraagt. Een der
rnasten, d. voornaamste, heeft altijd eon grootere lengte dan d. overige en heat d. groote
mast. d. Voorste mast, die wat d. lengte betreft op d. groote mast volgt, draagt d. naam
fokkemast. d. Derde of achterste mast is veal
lichter dan d. twee andere en wordt bezaansof ook wel kruismast genoemd. Voor meerdere masten zijn geen benamingen algemeen
aangenomen. Op d. zeeschepen wordt d. mast
verlengd door d. steng en deze weer door d.
bramsteng. Soms heeft men nog eon derde
verlenging, bovenbramsteng genaamd, die
evenwel met d. bramsteng uit een lengte
wordt genomen. d. Stengen en bramstengen
worden onderling onderscheiden naar d. masten, waartoe zij behooren, zoodat men heeft
d. groote-, voor- en kruisstengen en -bramstengen. d. Kruisbramsteng heat ook wel d.
Grietjessteng, naar 't zeil, dat daaraan geheschen wordt en d. naam Grietje draagt.
d. Masten der grootere schepen hebben to
groote afmetingen, om hen uit een enkelen
boom to kunnen vervaardigen. d. Houtsoort,
waarvan meestal gebruik gemaakt wordt, is
greenen- of dennenhout ; deze toch vereenigt in
zich d. eigenschappen v. lichtheid en taaiheid, waarmee een voldoende sterkte gepaard
gaat. 't Middelste deel, stander of koning genaamd, bestaat uit twee a. elk. gelaschte
stukken. 't Bovenste gedeelte, d. top, die ongeveer 1/6 v. d. lengte v. d. mast boven 't dek
heeft, wordt rechthoekig, 't onderste gedeelte
achtkant bijgehakt. Tegen d. stander a. worden d. schalen gelegd om hem d. behoorlijke
dikte to geven; zij sluiten tegen d. stander en
tegen elkander aan on vormen een cylindriscia
oppervlak, dat alleen op d. hoogte, waar d.
mast door 't dek gaat, eenigszins verdikt is
en naar onderen verdunnend toeloopt. d.
Schalen worden door ijzeren kuipbanden bevestigd. Aan weerszijden v. d. top komen d.
wangen, die tot op 2/3 V. d. lengte v. d. mast
naar beneden doorloopen. Voor tegen d. mast
ztju d. ooren aangebracht, die d. wangen vast-
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houden, d. langzalings steunen en tuss. beide
een schuif vormen, waardoor d. steng gaat.
Tuss. d. ooren tegen d. mast ligt 't rijbed, dat
naar onderen verlengd wordt door d. rijschaal ;
zij ligt over d. banden been on vormt alzoo
een glad oppervlak, waarlangs d. stengen en
raas bij 't strijk en en hijschen glijden. Underaan is d. mast tot een pen bijgehakt, die in een
zwaren klos met vierkante uithakking, 't spoor
genaamd, komt to rusten. 't Spoor v. d. grooten
mast ligt op d. kiel, dat v. d. fokkemast op d.
oploop en dat v. d. kruismast op 't onderdek
en bij kleinere schepen op d. oploop. d. Ope
ningen in d. dekken, waar d. masten doorheen
gaan, heeten d. vissings. Daze zijn goad voorzien on d. mast wordt daarin door keggen
opgesloten. Bo venaan is d. mast tot een dobbelsteen bijgehakt, waarover 't ezelshoofd
wordt gelegd ; dit is een zwaar stuk hout met
een vierkante uithakking voor d. dobbelsteen
en een ronde opening, waardoor d. steng gaat.
d. Samenvoeging v. mast en steng geschiedt
door middel v. 't ezelshoofd on door d. zalings,
die een vierkant gat vormen voor d. mast,
't hart genaamd, waarin d. hieling of 't
onderste gedeelte v. d. steng sluit, terwijl
deze door 't slothout (zijnde een ijzeren bout,
die door d. hieling gaat on op d. langszalings
komt to rusten) wordt opgehouden. d. Verbinding v. steng on bramsteng geschiedt op
overeenkomstige wijze.
d. Hoofdsteun der masten zijn 't want on d.
stagen. 't Eerste bestaat uit zwaar touwwerk,
dat om d. top wordt gelegd, op d. zalings
rust on op buiten boord uitstekende zware
deelen (d. rusten) wordt stijf gezet. 't Want
steunt d. masten op zijde en achterwaarts. d.
Stagen geven steun naar voren, zij liggen
met een kraag om d. top en worden stijf gezet op een kraag, die voor d. fokkemast om
d. boegspriet ligt, voor d. grooten mast om
een klos voor d. fokkemast ligt on voor d.
kruismast om d. grooten mast is genomen.
d. Stengen worden gesteund door 't want, dat
om d. top der steng ligt, op een verdikking
(d. hommer) rust, door d. marsen onderaan
wordt uitgehouden on op eon band om d.
mast vaart, door d. stagen naar voren en
bovendien achterwaarts door d. pardoens, die
tot op 't dek doorloopen. Gelijken steun hebben d. bramstengen.
d. Vierde mast, die d. naam boegspriet draagt,
heeft een hellenden stand en steekt voor 't
schip uit. Hij wordt verlengd door d. kluif- en
jaaghouten. d. Boegspriet vormt d. hoofdsteun
v. 't tuig.
Dat in d. dagelpsche taal v. een zeevarend
yolk als 't onze vele flguurlijke spreekwijzen
a. d. mast ontleend zijn, is niet to verwonderen. d. Voorn. hiervan zijn: Er kunnen geen
twee groote masten op e'en schip zijn, voor; Er
kan maar den d. baas wezen; Hij zal d. mast
wel opkrijgen, voor: Hij zal zich wel weten to
redden; Voor d. mast zitten, voor: 'tgeen men
op zijn etensbord genomen heeft, niet op
kunnen.
Mastgat ('t) is een stroomend water tuss.
d. Zeeuwsche eilanden Duiveland on Tholen,
dat door d. Keeten met d. Ooster•Schelde,
door 't Zijpe met d. Grevelingen on door d.
Mosselkreek met d. Eendracht in verbinding
staat.
Mastenbroek (FENNA), geb. 16 Mrt 1788
to Sneak on overl. aldaar 3 Oct. 1829, schreef
een aantal zedelijke verhalen, inzonderheid
voor haar geslacht, welke zich door levendigheid v. voorstelling en nuttige strekkinr
onderscheiden. Wij noemen: „Lectuur
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vrouwen" (2 dln, 1815), „Wilhelmina Noordkerk" (1818), „Zedelijke verhalen uit d. Bijbel"
(2 din, 1825), „Onderhoud voor huiselijke en
gezellige kringen" (2 din, 1825), „d. Kunst om
gelukkig to worden" (1826) en „Zedeltjke verhalen en dichtstukken" (1832).
Masticot, Zie Aardewerk.
-Mastixboom (Pistacia Lentiscus L.), een
struikachtige, in Zuid-Europa, Noord-Afrika
en • Klein-Azi6 inheemsche boom, die vooral
op d. eilanden v. d. Griekschen Archipel en
wel voornamelijk op Chios, ter winning v. d.
Mastix, gekweekt wordt; in onze oranjerieon
is deze kleine boom niet zeldzaam. d. Mastixboom behoort tot d. natuurl. plantenfam. der
Anacardiaceae en in 't stelsel v. Linnaeus tot
d. 5e orde der 22e klasse (Dioecia Pentandria);
zijn meestal even-gevinde bladeren zijn altijd
groan; d. blaadjes (foliola), in 2 tot 5 paren
voorhanden, •zijn lancetvormig, in 't langwerpige en ovale overgaande, stomp gepunt, a.
d. rand eenigszins omgebogen, gaafrandig,
lederachtig en onbehaard; d. gemeenschappelijke bladsteel is gevleugeld; d. tweehuizige
bloemen zijn vereenigd in aarvormige trossen,
die veelal bij paren in d. oksels der bladeren
voorkomen en 1 1/2 tot 3 cM. lang zijn; d. mannelijke bloemtrosson zijn dicht ineengedrongen. d. Mannelijke, roodachtig-bruine bloemen
hebben een 5-deelig bloemdek en 5 voor d.
slippen v. 't bloemdek geplaatste meeldraden,
met zeer korte helmdraden en vierkante
helmknopjes; d. vrouwelijke bloemen, met
een klokvormig, groenachtig, 3- tot 4-spletig
bloemdek, hebben een eenhokkig, door drie
dikke stempels gekroond vruchtbeginsel; d.
vrucht is een droge, eenzadige, bijna kogelronde, bruinachtig roode en ten laatste zwartachtige steenvrucht, die d. grootte v .. een
peperkorrel heeft. Men onderscheidt bij deze
plantensoort een breedbladige verscheidenheid
(Pistacia Lentiscus var. Chia of Pistacia Chia
Deg.), die vooral op Chios gekweekt wordt,
en eon verscheidenheid met smalle, bijna lijnvormige blaadjes (Pistacia Lentiscus var. angustifolia of Pistacia massiliensis Mill.). 't Is,
zooals men uit zijn naam alleen reeds kan
opmaken, d. mastixboom, die d. bars oplevert,
onder d. naam mastik of mastix (Resina Mas.
tiches) bekend. Ten einde d. mastix to winnen
maakt men in 't midden v. d. maand Juli
insnijdingen in d. stam en d. dikste takken
der mastixboomen en verzamelt men d. daaruit
gevloeide en hard geworden hars in Augustus; d. hars, die a. d. boom hard wordt, noemt
men mastix in tranen (mastix 1 t lachryrnis
s. in granis s. electa); zij bestaat uit min of
meer rondo, doorschijnende korrels ter grootte
v. een erwt; d. bars daarentegen, die v. d.
mastixboom is afgedruppeld en op d. grond
hard werd, is onder d. benaming gemeene masin sortis) bekend ; zij is veel mintix
der v. hoedanigheid dan d. mastix in lachrymis en met aarde, stukjes hout, schors enz.
verontreinigd.
d. Beste en 't best riekende mastix (Serail
mastiche) gaat veelal n. Constantinopel; in
Griekenland en een gedeelte v. Klein-Azie is
't kauwen v. mastix in zwang; men doet dit
om d. tanden to versterken en een welriekenden adorn to erlangen. d. Mastix bezit
tonisch-opwekkende krachten ; hij wordt in d.
geneeskunde meestal als eon toevoegsel bij
andere middelen of uitwendig in berookingen
gebezigd; ook wordt, zooals bekend is, d.
mastix tot technische doeleinden, voor vernisson enz., gebruikt.
Mastkorf (d.) is een rondo korf, die a. d.
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mast v. een vuurschip geheschen wordt, om

een bij dag zichtbaar rein to vormen, terwiji
er dos nachts in plaats daarvan een of meer
lantaarns met wit of gekleurd licht geheschen worden.
Mastodon is d. naam v. een uitgestorven
geslacht v. zoogdieren, waarvan d. soorten
in 't tertiaire tijdvak leefden. Zij hebben hun
naam naar d. vorm der kronen v. hun kiezen,
welke tepelvormige, bij paren geplaatste
knobbels hebben. Doze dieren behoorden tot
d. dikhuidigen (proboscidea) en waren na verwant a. d. thans nog levende olifanten. Reeds
heeft 'men uit d. gevonden beenderen tot 't
vroeger bestaan v. 11 soorten v. 't geslacht
mastodon moeten besluiten. d. Meest bekende
soort is 't dier v. d. Ohio (M. giganteum Cuv.),
waarvan men fossiele overblijfseis in NoordAmerika heeft aangetroffen. Zijn beenderen
zijn in d. zoute moerassen t. W. v. 't Alleghany-gebergte en ook in d. aangeslibde oevers
v. d. rivier Ohio gevonden. Bij d. groote overeenkomst, die er tuss. 4. mastodon giganteum
en d. olifant bestaat, was een voornaam punt
v. verschil, dat 't lichaam v. d. eersten naar
evenredigheid longer was en door kortere
pooten gedragen werd.
Mastricht (PETRUS VAN), een bekend godgeleerde, geb. in 1630 to Keulen, ontving zijn
opleiding to Duisburg, Utrecht, Leiden en
Heidelberg on werd daarna predikant, eerst to
Xanten, daarna to Gliickstadt, on vervolgens
hoogl., eerst to Frankfort a. d. Oder, daarna to
Duisburg on eindelijk to Utrecht, waar hij
10 Febr. 1706 overl. Zijn voorn. geschriften zijn
„De fide salvifica" (1671), „Novitatum Cartesianarum gangraena" (1677) on „Theoreticopractica theologia" (1687, 2 dln).
Masudi (A.LI ABOEL HASSAN), een Arabisch
reiziger on geograaf, geb. to Bagdad in 't
laatst der 9e eeuw, bezocht reeds alsjongeling
d. landen v. Zuid- on West-Azie, Noord-Afrika
on Zuid-Europa; later ook Madagascar. Hij
overl. to Cairo in 956 on liet verscheidene
hoogst belangrijke reisbeschrijvingen na, o. a.
„Akhbar Alzeman" on „Kitab altanbih".
Masuren of Masoeren is d. naam v.
een yolk a. d. Weichsel en d. Boeg in 't
voormalige MasoviO, dat een deel uitmaakte v.
't vroegere koninkrijk Polen. Ook staat een
landstreek in 't .tegenwoordige Oost-Pruisen
(Lyck, Lotzen, Johannisburg enz.) onder dozen
naam bekend.
Maszkowski (RAFA2L),
een beroemd
concertmeester en toonkunstenaar, geb. in
1838 to Lemberg in Galici6, studeerde eerst
a. d. Polytechnische school on daarna a.
't conservatorium to Weenen, waar hij vooral
zijn aanleg voor d. viooi tot een hooge ontwikkeling bracht. In 1862 begaf hij zich tot
voortzetting zijner musikale studien n. Leipzig,
waar. hij 't onderwijs v. Hauptmann en Richter
genoot. 't Volgend jaar werd hij tot orkestdirecteur to Hamburg benoemd; 2 jaar later
vertrok hij in gelijke betrekking n. Schaffhausen; hij word vervolgens directeur der koninkl.
muziekschool to Coblenz on in 1887 orkestdirectour to Breslau en is sedert 1892 dirigent v.
't philharmonisch concert to Berlijn.
Matabele (Matebele of Amandabele), een
rijk in •'t 0. v. Zuid-Afrika, dat zich ten N.
v. d. Transvaal tuss. d. midden-Zambesi in
't N. on d. midden-Limpopo in 't Z. uitstrekt ;
't omvat 6255 vk. mijlen grondgebied met
1 millioen inw. en wordt in oostnoordoostelijke richting door 't Matoppogebergte, d. waterscheiding tuss. d. beide stroomen en in 't
midden 1200 M. hoog, doorsneden. Zijn naam
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heeft 't rift v. d. oorlogzuchtigen volksstam
der Matabelen, een tak v. d. Zoeloe-Kaffers,
die hier, ongeveer 12 000 krijgers stark, d.
heerschenden stam uitmaken. In 't Z. wonen
d. nijvere Makalaka's en in 't N.-0. d. Masjona's
en verder treft men er verstrooide stammen
v. Hottentotten en Boschjesmannen aan. d.
Matabelen vallen hun naburen door herhaalde
rooftochten lastig en zijn nog ware kannibalen
(menscheneters).
Matador (v. 't Lat. mactare, slachten) is
letterlijk een doodslager. Daze naam, nog tegenwoordig in eenige kaartspellen gebruikelijk
(voor hoogste troef) en ook v. gewichtige
personen gebezigd, ontleent zijn oorsprong a.
d. Matadores, een compagnie vrijwilligers in
Spanje, welke d. be woners v. Barcelona in
't begin der 18e eeuw oprichtten, toen zij
tegen Philips V streden, en die gestadig
d. straten moest doorkruisen, om 't minste
gemor tegen d. regeering met d. dood to
straffen. In Spanje is matador d. geijkte
benaming v. hem, die in d. stierengevechten
d. stier eindelijk at maakt.
Matamoros, een stad in d. Mexicaansche
staat Famaulipas met 13 750 inw., ligt a. d.
Rio Grande del Norte, boven haar mondingen,
en heeft een kathedraal en een colegio; haar
zeehaven is El Refugio (Bagdad).
Matanzas, een stad op d. noordkust v.
't West-Indische eiland Cuba, met 87 760 inw.,
en na Havanna d. belangrijkste handelsplaats
v. dit eiland. Zij is zeer versterkt, voert suiker, rum, melasse (suikerstroop) en sigaren
uit on doet veel a. d. fabricage v. suiker en
rum; ook heeft men er ijzergietertjen. Bezienswaardig is d. groote druipsteengrot Yumuri
in d. nabtjheid. In d. baai dozer stad veroverde
Piet Hein in 1628 d. Spaansche Zilvervloot.
Matapan, in d. oudheid Taenaron, is 't
zuidelijkste voorgebergte v. Griekenland, op
36° N.-Br. gelegen, en vormt met kaap Tariffa
tevens 't zuidelijkste punt v. geheel Europa.
Mataro, een stad in d. Spaansche prov.
Barcelona (Catalonia), a. d. Middellandsche Zee
gelegen, met 17 400 inw. en een goede haven;
't is d. belangrijkste fabriekstad v. Cataloni6,
die katoenen stollen, kart, zeildoek, glas, machines, zeep, leer. lijm, brandewi.jn enz. levert
en ook ververtjen, drukkerijen on scheepstimmerwerven bezit. In d. nabijheid wast d.
Matarowtjn, een goecle soort roode wi,jn.
Matejko (JOHANN ALOYSIUS), een verdienstelijk historieschilder, gab. 30 Juli 1838 to
Krakau, bozocht aldaar d. school v. Schoone
Kunsten, v. welke inrichting hij v. 1873—'85
directeur was. Ook ward hij in 1873 lid v. d.
Parijsche Academie. Hij behandelde vooral d.
geschiedenis v. zijn vaderland in een politieke,
Duitschland vijandige richting ; zijn koloriet
is schitterend, soms wat bont. Van zijn schilderstukken noemen we : „d. Rijksdag to Warschau in 1773", die hem op d. wereldtentoonstelling v. 1867 to Partjs d. eersten prijs
bezorgde en tevens d. Franz Josephorde,
„Wladislaus d. Wijze, tot d. troon v. Polen
geroepen", „d. Hofnar v. koning Sigismund",
„Vereeniging der Polen on Lithauers to Lublin", „Het gebed v. koning Johann Sobiesky
voor d. aanvang v. d. slag tegen d. Turken"
en „Intocht v. Jeanne d'Arc in Rheims" (1886).
Maten en Gewichten. Ten einde zich
een voorstelling to kunnen maken v.lengten,
oppervlakken on inhouden, vergelijkt- men
deze grootheden met andere v. dezelfde soort,
die men als eenheden aanneemt. 't Bepalen
v. 't aantal malen, dat d. vastgestelde eenheid op d. grootheid, die men zich wonscht
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voor to stellen, begrepen is, draagt d. naam
meten; d. eenheden heeten maten. Er zijn dus
lengte-, vlakte- on inhouds-maten. Tusschen d.
eenheden v. d. zelfde soort moeten eenvoudige
verhoudingen bestaan. Ook moat 't verband
tuss. d. eenheden v. verschill. soort zoo eenvoudig mogelijk zijn. Aan eon verzameling
maten geeft men d. naam stelsel v. maten.
d. Verhouding v. verscheidene maten uit
vroegeren tijd tot tegenwoordig gebruikt
wordende maten is niet bekend. Verscheidene
maten zijn ontleend a. lichaamsdeelen,
el (elleboog), voet, palm en duim. d. Grootte
v. d. elleboog der oude schrijvers is niet met
juistheid to bepalen, doch d. onderzoekingen
hebben tot d. uitslag geleid, dat men waarschijnlijk niet veel v. d. waarheid zal afwijken,
wanneer men d. elleboog gelijk stelt met
1,5 voet en voor dozen laatste 30 c. M. rekent.
Bij verscheidene maten (ook blj onze oude
el) wordt een verdeeling in halven, vierden,
achtsten enz. aangetroffen ; d. eenvoudigste
in 't gebruik is echter deze niet. 't Gemis
a. eenheid, zoowel in d. grondslag als in d.
wijze v. indeeling, leidde tot 't daarvan te
verwachten gevolg, nl. tot 't verschijnsel, dat
d. moest uiteenloopende stelsels ontstonden,
die, behalve dat zij onderling verschilden en
daardoor tot herleidingen voor en na aanleiding gaven, bovendien voor zich zelf geen
vastheid bezaten, waarvan men niet naliet
parttj to trekken tot d. moest ongeoorloofde
prakttjken. Huygens stelde in 1673 voor d.
lengte v. d. seconde-clinger ten grondslag to
leggen a. een algemeen in to voeren stelsel
v. maten en gewichten en 't derde gedeelte
dier lengte als lengte-eenheid a. to nemen.
Daarmede was zeker reeds veel gewonnen
geweest, doch men had d. lengte v. d. secondeslinger v. een bepaalde plaats als grondslag
moeten aannemen, omdat d. seconde-slinger
niet overal dezelfde lengte heeft. Daarom
stelde Bouguer in 1749 voor, d. lengte des
seconde-clingers op 45° breedte als lengteeenheid ' a. to nemen, en wenschte de la
Condamine tot dit doel d. lengte v. d. secondeslinger a. d. aequator gebruikt to zien.
Bleef echter bij d. voorslagen.
TALLEYRAND PERIGORD deed in 1790 a. Frankrijks constitueerende vergadering 't voorstel,
een wijsgeerig stelsel v. maten on gewichten,
gebaseerd op d. laatste meting der aarde, in
to voeren. d. Loden dier vergadering, 't gewicht
en d. noodzakelijkheid v. een vast stelsel,
waarvan d. behoefte reeds langen tijd door
alle beschaafde nation ondervonden word,
gevoelende, gelastte d. Koninkl. Academie v.
Kunsten en Wetenschappen te Parijs d.grootheid to bepalen, welke tot grondslag v. dit
nieuwe stelsel zou behooren gebruikt to worden. Op 17 Mrt 1791 deed d. Academie dien
aangaande a. d. vergadering een uitmuntend
verslag, 'twelk ten gevolge had, dat zij op
27 Mrt daaraanvolgende 't voorstel v. d. Academie aannam.
In 't begin v. 't jaar 1792 begonnen twee
beroemde wiskundigen, MECHAIN en DELAMBRE, d. schakel v. driehoeken tuss, Barcelona on Duinkerken to meten, welke meting
onder vele moeielijkheden, met een, in vroegore dagen nog nooit geziene nauwkeurigheid on inachtneming v. d. minste kleinigheden, die eenigen invloed konden hebben,
eerst in Oct. v. 1798 ten einde gebracht
ward. Daze meting diende, om, in verband
met d. vroegere in andere landen gedane
metingen, een nadere en meer volkomene
kennis to verkrUgen v. d. ware gedaante en
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grootte v. onze aarde en tevens tot een altoos
onveranderlljken grondslag v. 't voorgestelde
nieuwe stelsel v. maten en gewichten te geraken. d. Academie, in dit tijdsverloop d.
naam „Institut National des Arts et des
Sciences" aangenomen hebbende, had besloten, d. werkzaamheden, verricht tot 't bepalen v. d. eenheid der maten en gewichten,
eerst a. 't onderzoek v. uitheemsche geleerden te onderwerpen, ten einde d. overige
nation, als 't ware, gelijkelijk met Frankrijk
in d. eer der nadere bewerking en regeling
v. dit nieuwe algemeene stelsel te doen deelen
en hierdoor zijn algemeene verspreiding te
bevorderen. Frankrijk begreep dus, ook deze
zaak met alle onpartijdigheid te moeten behandelen, en noodigde te then einde alle bevriende staten uit tot 't zenden v. een of
meer bekwame geleerde mannen n. Parijs,
ten einde met d. bekwaamste Fransche meetkundigen en wiskunstenaars gezamenlijk over
't beste stelsel te raadplegen, d. gedane metingen op 't nauwkeurigst te onderzoeken,
alles verder te verbeteren en te regelen en
zoo een duurzaam algemeen, eenvormig en
geheel onpartijdig maten- en gewichten-stelsel
tot stand te brengen. Zi,j voldeden bijna alien
a. dit verzoek. Dit wetenschappelijk congres
v. Europeesche geleerden v. d. eersten rang
bestond uit 22 leden, nl. 11 uit 't Fransche Instituut, den afgevaardigde uit Denemarken, een
uit Zwitserland, (56n uit Sardinia, vier uit
Italiaansche staten, twee uit Spanje en v.
wege onze toenmalige Bataafsche Republiek
werden d. beroemde hoogl. VAN SWINDEN met
d. kundigen en ijverigen AENEA E gezonden.
d, Werkzaamheden v. dit congres begonnen
23 Nov, 1798 en waren in 't midden v. Juli
1799 afgeloopen.
Nadat men d. metingen v. MECHAIN en
DELAMBRE nauwkeurig onderzocht en met die
v. GODIN, BOUGUER en DE LA CONDAMINE, in
1741 in Amerika bijna onder d. aequator in
't werk gesteld, vergeleken had, vond men
voor d. afplatting der aarde 1/334. 't Bleek eindelijk uit deze meting, dat een vierde v. d.
lengte v. d. meridiaan der aarde, begrepen
tuns. een der polen en d. aequator, d. lengte
v. 5 130 740 fransche toises of 3 078 444 voeten,
genomen op d. maatstaven v. Peru (dezelfde,
welke GODIN in 1741, te dien einde in 1735
vervaardigd, gebruikt heeft, en te Quito door
DE LA CONDAMINE op een marmeren steen
gebeiteld is), bevatte. 't Honderdmaal honderdduizendste gedeelte v. deze lengte. dat is
3,078444 voeten of 443, 295936 linien (mode genomen op d. maatstaven v. Peru, welke tot
't meten v, d. basis v. 't net v. driehoeken
gediend hadden), is in 't ontworpen matenen gewichtenstelsel d. meter, die, uit platina
vervaardigd, door d. commissie op 22 Juni
1799 a. d. toenmaals bestaanden Raad der
Vijf honderden en der Ouden te Parijs aangeboden, in d. zaal der archieven plechtig in
bewaring geplaatst is, en v. welken nauwkeurige loggers of slapers, dat zijn prototypes,

modellen of kopieOn a. d. gouvernementen der
landen, .welke a. dit voornoemd Parijsche
congres deelgenomen hadden, en dus ook a.
ons land, zijn afgegeven. Later bleek, dat een
vierde v. d. meridiaan iets meer is dan 10
millioen M. en bovendien dat d. aarde niet
volkomen een omwentelingsellipsolde is. Als
grondslag v. 't stelsel v. maten en gewichten
moet daarom thans beschouwd worden bovengenoemde meter, die te Parijs bewaard wordt.
d. Andere lengte-eenheden zijn 't 10-, 100-,
1000- of 10 000-voud, 1/10, 1/100 of 1 /1000 deel v. d.
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meter; daarom heeft men 't stelsel 't tiendeelig stelsel v. maten en gewichten geneemd.
Ook noemt men 't 't metrieke stelsel. Alla
beschaafde staten, behalve Engeland, NoordAmerika en Rusland, hebben 't thans aangenomen, hoewel naast 't metrieke stelsel nog
verscheidene oude maten in zwang zUn en
ook wel d. maten v. 't tiendeelig stelsel met
namen v. oude maten genoemd worden. In
Nederland word 't in 1821 met Nederlandeche
in plaats v. systematische namen ingevoerd.
Bij een wet v. 1870 werden deze Nederl.
namen afgeschaft, maar zij ztjn in d. praktijk
toch nog in gebruik.
Er is zeker geen land in ons werelddeel,
waarin, in verhouding tot uitgestrektheid en
bevolking, meer verschill. soorten v. maten
en gewichten in gebruik geweest ztjn dan in
Nederland. Er was geen provincie, zelfs bijna
geen stad, waar men niet een bijzondere soort,
ja, meestal zeer onderscheidene soorten, deels
voor dezelfde, deels voor verschill. waren in
gebruik vond; daarbij droegen ze dikwijls
denzelfden naam en werden vele op dezelfde
wijze verdeeld, ofschoon zij alle meer of
minder in lengte, in inhoud of gewicht verschilden. Daarom hebben onze voorouders, die
zoo vele blijken v. vernuft en schranderheid
gegeven hebben en zoo vele goede en nuttige
inrichtingen maaktea, ook dikwijls a. een
welgeordend stelsel gedacht.
Een der sterkst sprekende voorbeelden hiervan vond men in Friesland, waar reeds in
1506 to dien einde door hertog George v.
Saxen kort na zijn huldiging wettige bepalingen werden vastgesteld. d. Workumer el,
't Bolswarder lopen, d. Leeuwarder kan en
't Keulsche gewicht werden toen in Friesland
algemeen in gebruik gebracht, waardoor dus
d. Friezen sedert lang a. zekere eenheid in
maat en gewicht gewoon werden. Door d.
Staten der prov. Zeeland zijn mode, in 1639,
en vervolgens v. tijd tot tijd, besluiten geno•
men, eerst over 't gelijk maken der maten
voor natte waren en later ook v. d. overige
maten en gewichten, welke gelijkheid bij
plakkaat v. 16 Oct. 1642 zoodanig ward vastgesteld, dat 't gewicht v. Amsterdam, d. el,
d. turfton, d. maten voor natte waren v. Middelburg en d. graan- en andere maten voor
droge waren v. Goes als d. alleen wettige
voor d. gansche provincie werden aangenomen. Niettegenstaande 't bovengenoemde besluit bleef d. verscheidenheid v. maten en
gewichten voortduren, daar men a. dit plakkaat d. uitvoering niet heeft gegeven of liever niet heeft kunnen geven.
HET METRIEKE STELSEL

(met d. in 1821 ingevoerde Ned. namen).
LENGTEMATEN.

1 Myriameter (MM.)

meter.
= 10 000
1 Kilometer (KM., miji) = 1000
1 Hectometer (HM.)
100
77
1 Decameter (DM., roede) =
10
(M., el)
1 Meter
=
1
1 Decimeter (dM., palm) =
0,1
1 Centimeter (cM., duim) =
0,01
1 Millimeter (mM., streep) =
0,001
77
VLAKTEMATEN.

1 Hectare (HA., bunder) = 100 are.
1 Are
(A.)
= 1
1 Centiare (cA.)
= 0,01 „
Een are is een vierkant, waarvan d. zijde
1 decameter lang is. Een centiare is dus 1 vier-
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Kanto meter. 't Is ook geoorloofd voor d.
vlaktematen d. namen der lengtematen met
't woord vierkante ervoor to gebruiken.
RUIMTEMATEN.

= 10 store.
1 Decastere (DS.)
„
(S., wisse) = 1
1 Store
= 0,1 „
1 Decistere (dS.)
Een store is een kubus, waarvan d. ribbe
1 M. lang is. 't Is ook geoorloofd voor d.
ruimtematen d. namen der lengtematen to
gebruiken met 't woord kubieke ervoor.
INHOUDSMATEN.

mud, voor droge
_ inn L.
[waren
1. Hectoliter HL., vat, voor natte — '""
[waren
Ti Decaliter (DL., schepel, your droge
1:waren) = 10 L.
kop, voor droge waren ____
1 Liter {L., kan, voor natte waren f —'1 L.
1 Deciliter (dL., maatje)
= 0,1 L.
1 Centiliter (CL., vingerhoed, voor
[natte waren) = 0,01 L.
• Een liter = 1 dM 3.
G-EWICFITEN.

1 Kilogram (KG., pond) = 1000
grain.
1 Hectogram (HG., ons) = 100
17
1 Decagram (DG., lood) = 10
11
1 Gram (G., wichtje) =. 1
1 Decigram (dG., korrel) =
0,1
1 Centigram (cG.)
=
0,01
„
1 Milligram (mG.)
=
0,001
„
Een gram is 't gewicht v. 1 cM 3. zuiver
-water v. 4° C.
Voor 't medicinaalgewicht zie men 't art.
Groin.

Mater, 't Lat. woord voor moeder. Alma
•mater, d. eerwaardige moeder (als btjnaam v.
isen hoogeschool). — Mater dolorosa, is d. moe..der der smarten (als beeld der neergebogen
Maria voor d. gekruisten Jezus). — Mater
familias, een huismoeder. — Matres lectionis,
leesmoeders; leesrniddelen, ingelaschte
hebreeuwsche letters.
Matera, een stad in d. Italiaansche prov.
Potenza (Basilicata), is d. zetel v. d. aartsbisschop v. Acerenza en Matera, heeft een
kathedraal, eon lyceum en een gymnasium
-en telt 16 230 inw. In d. omtrek zijn steenlagen en beroemde grotten.
Materialisme (v. 't Lat. materia, d. stof)
noemt men 't wijsgeerige gevoelen, dat d.
lichamelijke stof d. grondoorzaak v. alle din•
gen is. Hij, die dit gevoelen toegedaan is,
wordt in wijsgeerigen zin een materialist genoemd. Met betrekking tot d. zielkunde in
't bijzonder is materialisme 't gevoelen, dat
d. ziel een stoffelijke zelfstandigheid is ('t
psychologisch materialisme). 't Spiritualisme
•daarentegen is d. leer, dat d. ziel een onstoffelijke, v. 't lichaam geheel verschill. zelfstandigheid is. Dus staan materialisme on spiritualism° lijnrecht tegen elk. over; doch beide
behooren tot 't eenzijdig dogmatisme in d.
wijsbegeerte, dat niet in staat is 't dualism°
-v. stof en geest bevredigend op to lossen.
't Materialisme, dat bij voorkeur verschijnselen doet uitkomen, waarin 't geestelijke v.
stoffelijke afhankel ilk schijnt, is verschillend,
al naarmate 't d. stof uit haar aard of haar bewerktuiging tot d. oorsprong v. al 't bestaande maakt. In 't eerste geval neemt 't
materialisme een aetherische stof, een onzichtbare vloeistof of wel 't Edit, 't water enz., als
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d. grondstof aan, waaruit 't ontstaan v. ails
dingen verklaard wordt, zooals reeds d. oude
Ionische wtjsgeeren deden. In 't andere wordt
't leven en d. bewerktuiging als een oorspronkelijke eigenschap der stof aangezien,
die zich noodzakelijk ontwikkelt, als d. stof in
d. hiervoor bestemde samenstelling gekomen
is. In d. bijzondere betrekking op d. ziel beweert
d. materialist, dat d. stof uit zich zelf geestelijke verschijnselen en veranderingen openbaart (hylozoisme) en dat d. ziel 't gevolg
v. d. lichamelijke bewerktuiging is, door
welke d. stof tot geest veredeld wordt, wat
o. a. Priestley boweerde. Maar hierdoor blijft
nog onverklaarbaar, hoe d. stof, die lijdeltjk
a. vaste wetten onderworpen is, denken kan
on d. stoffelijke beweging geestelijke veranderingen en zedelijke handelingen kan doer
ontstaan, welke wij bij d. overige bewerktuigde wezens niet waarnemen, on hoe in d.
stof 't zelfbewustzijn en 't gevoel v. een zelf
bepaalde werkzaamheid kan plaats grijpen.
Hiervoor heeft men wederom een aantal hulphypothesen uitgedacht, zooals d. zenuwtrillingen v. Hartley, of d. leer, dat 't denken een
electro-magnetische operatie zou zijn, enz.
't Is hier d. plaats niet, in eon nadere beschouwing v. al deze stelsels to treden, welke uit
d. aard der zaak bovendien niet 't voordeel
hebben, zich door beknoptheid on duidelijkheid
to onderscheiden. Als d. voorn. vertegenwoordigers v. 't materialisme, dat meer of minder
nauw verbonden is en samengaat met 't fatalisme, atheisme en realisme, kunnen worden
aangemerkt: in d. Oudheid Leucippus, Democritus, Epicurus en andere Grieksche wijsgeoren, Paracelsus uit d. Middeleeuwen, Hobbes (170 eeuw), Lamettrie („L'Homme machine", 1748), Helvetius („De l'esprit" 1758),
Feuerbach („Philosophie der Zukunft", 1843),
Moleschot (Kreislauf des Lebens", (1852), Carl
Vogt („Kohlerglaube und Wissenschaft", 1854)
en Bilchner (,,Kraft und Stoff", 1855). — Een
breedvoeriger uiteenzetting over dit onderwerp vindt men in: Lange, „Geschichte des
Materialismus und Kritik seiner Bedeutung
in der Gegenwart" (1882), on Brasch, „Die Philosophie der Gegenwart, ihre Richtungen und
ihre Hauptvertreter" (1888).
IVIaterie (Lat. materia) beteekent in 't
algemeen d. stof, inzonderheid in tegenstelling
met d. vorm, gelijk men ook in 't dagelijksche leven 't materieele of stoffelijke tegen
't formeele of vormelijke overstelt. 't Eene
heeft moor betrekking op d. stof, d. inhoud,
't andere op d. gedaante, d. vorm v. een zaak
of voorwerp.
Materies Medica, Zie Pharmacologie.
Matham (.1-AKoB), een Nederl. teekenaar,
schilder en graveur, werd geb. to Haarlem
in 1571. Hij was d. zoon v. een rijken koopman;
toen zijn moeder weduwe was geworden,
hertrouwde zij met d. beroernden H. Goltzius,
die zijn stiefzoon met bijzondere zorg en
liefde in zijn kunst onderwees en dozen zoo
tot een voortreffelijk kunstenaar vormde. In
Italia zoowel als in Nederland graveerde hij
een aantal prenten naar teekeningen v.
Bloemaart, Goltzius e. a. Volgens Bartsch
(„Peintre Graveur", III) heeft MATHAM 239
platen gegraveerd. Buiten doze worden er
hem nog een aantal andere toegeschreven.
Vele daarvan worden door d. kenners gelijk
gesteld met d. prenten v. Goltzius en Saenredam, welke beide meesters hij echter over
't geheel genomen niet evenaarde. Zijn schilderijen zijn zeldzaam. W. Swaneburg graveerile in 1610 't door hem geschilderde portret
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v. C. hertogen Wilhelm en Johann Wilhelm
v. Bled. Ook andere graveurs hebben naar
zijn teekeningen of schilderijen gewerkt.
MATHAM overl. in 1631.
Matham (THEODORUS), een zoon v. bovengenoemde, was eveneens schilder en graveur
en werd in 1589 to Haarlem geboren. Door
zijn vader en A. Bloemaert in d. kunst onderwezen, begaf hij zich vervolgens n. Rome,
waar hij met Natalis, Persyn e. a. voor d.
galerij Guistiniana werkte. Na zijn terugkomst
in 't vaderland bepaalde hij zich uitsluitend
tot d. graveerkunst. Vooral worden d. gravures, door hem voor „le Temple des Muses"
in 1663 to Parijs uitgegeven, hoog geroemd.
Zijn sterfjaar is onbekend.
Matham (ADRIAAN), brooder v. laatstgenoemde, oefende zich eveneens in d. kunst
onder leiding v. zijn vader. Zijn portret
komt voor op een groot doelenstuk, door .
Frans Hals in 1627 geschilderd. 't Werd in
1770 door C. v. Noorde nageteekend; daarop
is sangeteekend, dat MATHAM een voortreffelijk
graveur to Haarlem is geweest en dat hij bij
zijn vadet geleerd heeft. 't BlUkt niet, dat
ADRIAAN 00k schilder is geweest. Hij heeft
o. a. d. gravures vervaardigd, voorstellende
d. graven en gravinnen v. Holland en voorkomende in 't work v. Petrus Scriverius
,.Oude Goudsche kronijken of Historie v.
Holland, Zeeland" enz. Amsterdam 1663.
Mathew (THEOBALD) of „father Mathew",
bekend als d. apostel der matigheid, geb. 10
Oct. 1790 to Thomastown in Ierland; hij word
in 1814 to Dublin tot priester gewijd en yestigde zich als zoodanig in een zeer arm district
in Zuid-Ierland, waar hij zich als uitstekend
kanselredenaar en onvermoeid weldoener der
armen, maar bovenal door zijn strijd tegen
't gebruik v. sterken drank, spoedig algemeene
vereering en achting verwierf. Hij richtte
voor 't laatste doel een vereeniging op, wier
leden zich verbonden zich v. 't gebruik v.
sterken drank to onthouden, en weldra sloten
zich een onnoemlijk aantal menschen, bewogen door d. gemoedelijke welsprekendheid
v. d. menschlievenden man, hierbij aan, maar
velen vergaten later d. belofte, in zijn handen
afgelegd, zoodat d. oogst geenszins a. d. bloei
beantwoordde. Later voerde hij dozen strijd
met 'tzelfde goede gevolg in Engeland en
Noord-Amerika; bij zijn terugkeer in 1851
kreeg hij v. d. regeering een jaargeld v. 300
p. st. on hij overl. 8 Dec. 1856 to Queenstown.
In 1864 verrees to Cork een standbeeld to zijner
eer. MATHEWS leven beschreef Maguire (1863,
nieuwe uitgave 1882).
Mathesis, Zie Wiskunde.
Mathieu (CLAUDE LOUIS), geb. 25 Nov.
1783 to Macon, studeerde a. d. Polytechnische
school to Parijs, was eerst werkzaam a.
observatorium on werd in 1817 lid der
AcadOmie en vervolgens hoogl. in d. wiskunde
en mechanica a. d. Polytechnische school to
Parijs. In 1835 werd hij gekozen tot lid der
Kamer v. Afgevaardigden en in 1848 tot lid
(ler Constituante. Hij overl. 6 Mrt 1875 en
redigeerde gedurende 30 jaar 't „Annuaire
du Bureau des Longitudes". Behalve wetenschappelijke opstellen in verschill. tijdschriften
leverde hij een uitgave v. d. „Histoire de
l'astronomie du 18ieme siècle" (1827) v.
Delambre.
Mathieu (ADOLPHE CHARLES GHISLAIN), een
Belgisch dichter en schrijver, gab. 22 Juni 1804
to Bergen (Mons), werd in 1852 onder-bibliothecaris a. d. koninkl. bibliotheek to Miinchen.
schreef o. a.: „Passetemps poetiques"
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(1830),„Roland de Lattre” (1838), „Poesies du
cloche?' (1847), „Givre at geldes" (1852) ert
„Senilia" (1856).
Mathieu (Emma), een Belgisch componist,
geb. 16 Oct. 1844 to RUssel, studeerde to Brussel
en is sodert 1881 directeur der muziekschool
to Leuven. Zijn voorn. werken zijn: „Six ballades de GOthe" (1878), „Le Hoyoux" (1882),
„Freyhir" (1884), „Richilde" (1888), „Trois melodies de Heine" (1889) en d. opera „L'enfancer
de Roland" (1891).
Mathijsen (ANToxius), geb. 4 Sept. 1805to Budel in Noord-Brabant, werd officier
gezondheid en in 1837 doctor in d. geneeskunde en is d. uitvinder v. 't gipsverband.
Hij overl. in Mei 1878 to Hamont in Belgia
on heeft o. a. geschreven „Nieuwe wijze v.
aanwending v. 't gipsverband bij beenbreuken''
(1852), „De l'appareil platrO et de son application pour fractures" (1854), „Du bandageplatre et de son application dans le traitement des fractures" (1854) en „Verhandeling
over 't gipsverband" (1837).
Mathilde, markgravin v. Toscane, bekend
als ijverige aanhangster v. Gregorius VII tegen
Hendrik IV, geb. in 1046, was d. dochter v.
markgraaf Bonifacius en huwde in 1070 met
d. zoon v. haar stiefvader, hertog Gottfried
met d. Bult v. Lotharingen, die in 1076 stierf;
daarop trad ze in 1089 in 't huwelijk met d.
jongen hertog Welf v. Beieren, welke echt
weer ontbonden werd. Haar hart gloeide alleen
voor d. groote gedachten v. Gregorius VII.
Op haar burcht to Canossa ontving Gregorius.
in 1077 d. boetvaardigen keizer, tegen wien zij
in 1081 d. paus met wapengeweld beschermde.
Zij overl. kinderloos in 1115 op 't slot Bondeno ;
in 1102 had ze al haar goederen en leenen,
die bij haar dood a. 't Rijk hadden moeten
vallen, a. d. Roomsche kerk (schenking v.
Mathilde) vermaakt. d. Hierdoor ontstane
langdurige krijg om d. erfenis tuss. keizer en
paus viol tot nadeel v. d. eerste uit. Zie
Pannenborg, „Geschichte der Herzogin von
Canossa" (1872).
Mathis (LUDWIG EMIL), een Pruisisch staatsman, geb. 31 Mei 1797 to Berlijn, werd, na
verschill. hooge staatsbetrekkingen bekleed
to hebben, in 1845 geheim. opperregeeringsraad. In 1849 ging hij als Pruiseils gevolmachtigde n. d. voorloopige centrale Bondscommissie to Frankfort a. M. on in 1850 was hij
korten tijd gevolmachtigde bij d. conferentMn
ter beraadslaging over d. Duitsche grondwetsaangelegenheden. In 1852 zag hij zich tot lid
v. 't Huis v. Afgevaardigden gekozen, waar
hij zich als een onvermoeid tegenstander der
regeering onderscheidde. In 1864 werd hij
president v. d. opperkerkeraad, in welke betrekking hij d. strong orthodoxe richting
volgde. Hij overl. 17 Nov. 1874.
Mathot (LoDzwux), een Vlaamsch schrijver, 26 Aug. 1830 to Antwerpen geb. en d.
29en dier maand v. 1872 aldaar overl. Hi)
was v. beroep stroohoedenfabrikant, verder
lid v. d. Antwerpschen gemeenteraad en een
ijverig voorstander v. d. Vlaamsche beweging.
Onder 't pseudoniem L. VAN RUCHELINGEN
schreef hij o. a. d. volgende verhalen: „Een
koning in d. Kempen" (1854)„Het geloofsonderzoek in d. Nederlanden" (1856), „Belgio
onder Maria Theresia, v. 1740—'80" (1858), „De
patriottentijd, Joseph II en de Brabantsche
omwenteling, 1780—'90" (1860), „De Jacobijnen
in Belgie, Leopold II, Frans II, 1790—'95"
(1862), In de Kievit en Een koning in de Kempen" (1880), „Jan Antoon Pauwels, 1747-1823"
(1887) en „De troebele tijd. Belgid onder de
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Fransche republiek, 1792—'99" (1889). Verder
heeft men v. hem: „Vlaemsche beweging, bediedenis, doel, invloed, toekomst" (1856), „Over
de Vlaemsche belangen" (1858), „Het OOne
Nederland" (1862), „De vrijheid der Schelde en
d. afkoop v. d. Scheldetol" (1863), „Belgie
onder Karel VI" (1864) en Geschiedenis der
Oostenrijksche Nederlanden" (1865).
Mathy (KARL), een Duitsch staatsman, gob.
17 Mrt 1807 to Mannheim, was tot 1834 a. 't
bestuur der Financien werkzaam en werd in
1842, na in dien tusschentijd in Zwitserland
to hebben vertoefd, lid v. d. Kamer, waar hij
d. leiding v. d. liberale oppositie op zich nam.
In 't Parlement to Frankfort behoorde hij tot
d. partij v. Gagern. Van 1848 tot '49 was hij
staatsraad in Baden en tevens in 't rijksministerie tot Gagerns aftreden in 1848 onderstaatssecretaris v. Financien. In 1858 werd
hij directeur v. d. Bank to Gotha, waarvan hij
een der oprichters was, on hij was v. 1860—'62
d. leider v. d. algemeene Duitsche Credietinrichting to Leipzig. Hierop keerde hij n.
Baden terug en werd hij in 1864 minister v.
Koophandel. Bij 't uitbreken v. d. oorlog v. 1866
vroeg hij zijn ontslag, maar hij word 27 Juli
1866 tot minister v. Financien en v. Koophandel en tot minister-president benoemd. Hij
overl. 2 Febr. 1868 to Karlsruhe. Ztjn leven
beschreef o. a. G. Freytag (1870, 26 dr. 1872).
Mato-Grosso (d. i. 't dichte woud) is
een provincie in Brazilio ter grootte v. 25 085
vk. mijlen, die v. Bolivia door d. Guapore en
Paraguay gescheiden is. Zij bestaat hoofdzakelijk uit hoogvlakten v. zandsteen, die
't karakter v. waterarme campo's hebben;
alleen d. rivierdalen hebben hooge wouden
en zijn vruchtbaar. d. Madeira met d. Guapore,
d. Tapajos, d. Schingu en d. Araguay gaan
naar 't N. n. d. Marailon, 't Z. der provincie
wordt door d. Paraguay besproeid, die door
stoombooten v. Cuyaba of 't verkeer met d.
buitenwereld onderhoudt. d. Bevolking telt
ongeveer 72100 zielen (waaronder 7000 slaven),
d. onbeschaafde Indianan niet meegerekend.
die voornamelijk v. jacht, vischvangst en 't
verzarnelen v. kruiden leven. Doze laatste zijn
naast rundvee d. belangrijkste artikelen v.
uitvoer. Vroeger werden er goud en diamanten ontgonnen. d. Tegenwoordige hoofdstad
is Cuyaba, d. oude hoofdstad Mato-Grosso of
Villa Bella a. d. Guapore is wegens 't ongezonde klimaat vervallen.
Mattra (111oettra, _MathOera), d. hoofdstad
v. 't gelijknamige district in 't Britsch-Indische
presidentschap Bengalen, t. Z.-Z.-O. v. Delhi
a. d. Dsjoemna gelegen. Als d. geboorteplaats
v. Krisjna is 't een veel bezochte bedevaartplaats der Hindoes; omstr. 400 n. Chr. was 't
't middelpunt v. 't Boeddhisme on later werd
't door d. Mohammedanen veroverd en verwoest, 't is d. zetel v. een Kath. on een
Evang. zending en telt 47 480 inw.
Mairicula of matrikel (verkleinwoord
v. 't Lat. matrix, moeder) noemt men een
inschrijfboek, naamrol of register v. d. laden,
waaruit eon genootschap of vereeniging bestaat; ook 't bewijs v. inschrijving op hoogescholen; voorts d. lijst der inkomsten v. een
geestelijke bediening.
Matrijs (v. 't Lat. matrix, moeder; Fr.
matrice) noemt men bij schroefwerken d. moor
of dat stuk, waarin d. spil draait. Bij d. lettergieters heat matrijs d. koperen vorm, waarin
d. letters worden afgegotem. Zij bestaat uit een
vierkant stuk koper, waarin d. letter door
middel v. d. patrijs geslagen wordt. 't muntwezen verstaat men onder matrijs d. stempel.
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Matrimonium (v. 't Lat. mater, moeder)
beteekent d. echt of 't huwelijk. Matrimonium
claudicans, een hinkend, d. i. een gebrekkig,
onvolkomen huwelijk. Matrimonium conscientiae, een gewetenshuwelijk (Fr. mariage de
conscience). Matrimonium legitimum on — illegitimum, een wettig en onwettig huwelijk.
Matrozen. Onder doze algemeene benaming pleegt men alle zeelieden samen to
vatten, die zich a. boord der schepen bevinden
on bestemd zijn om 't scheepswerk to verrichten. d. Benaming is evenwel to algemeen
om een nadere bepaling overbodig to maken ;
daarom spreekt men, om d. voor hun work
geschikte matrozen a. to duiden, v. goede
bevaren en v. d. minder geschikte als
lichte onbevaren matrozen. Op d. oorlogschepen onderscheidt men matrozen le, 2e en.
3e klasse en lichtmatrozen, op d. koopvaardijschepen matrozen en lichtmatrozen. Een goed
matroos behoort, behalve dat hij d. behandeling
v. 't tuig en d. zeilen moot kennen, ook
vertrouwd to zijn met 't lood, d. roergang
to kennen, goon vreemdeling to zijn in 't
omgaan met sloepen en op oorlogsschepen
bovendien geoefend to zijn in d. exercitie met
d. batterij en met d. hand wapens. Een matroos
toch moet in zeegevechten en bij ontschepingen, vereenigd met d. a. boord gedetacheerde mariniers en met 't staande leger,
kunnen ageeren ; d. strijd, die nog aanhoudend
in onze kolonien gevoerd wordt, levert genoegzaam bewijzen v. 't nut, dat men v. goode
matrozen, dienst doende als soldaten, kan
hebben. d. Werving hier to lands geschiedt
bij aanneming; ieder, die verlangt als matroos
dienst to nernen, kan zich tegen een bepaald
handgeld voor een zeker aantal jaren engageeren.
Matsmay (Matsoemaye, Foekoeyama), eon
havenstad a. d. zuidwestkust v. 't Japansche
eiland Jesso, a. d. ingang v. d. Tsoegaroestraat,
met 16 000i nw.; zij is sedert d. opening v.
Hakodate voor. d. vreemden handel zeer achteruitgegaan.
Mattenbies (Scirpus lacustris L.), een
a. rivieren on waterkanten, in poelen enz.
algemeen voorkomende, overblijvende, in Juli
en Aug. bloeiende plant, die voor ons vaderland v. groot belang mag heeten.
d. Mattenbies, ook onder d. benamingen
stoelen-bies, bies, buis of buus bekend, behoort
tot d. natuurl. plantenfam. der Cyperbiezen of
Cyperaceae en tot le orde der 3e klasse (Triandria Monogynia) v. 't stelsel v. Linnaeus;
zij bezit een fiagenoeg rolronden stengel,
waaruit zich, dichtbij d. top, als v. ter zijde
een samengestelde bloemspeer (anthela ; d. i.
een gemengde bloeiwijze, een bundelvormige
pluim, die men bij vele funcaceae en Cyperaceae aantreft) met een aantal eivormige,roestkleurige aartjes ontwikkelt.
Wij noemden d. mattenbies een voor ons
vaderland belangrijke plant en zij is dit
inderdaad in moor dan een opzicht. In d.
eerste plaats toch is zij, zooals haar naam
reeds aanduidt, d. plant, die tot 't vlechten v.
grove matten en stoelzittingen dient; zij is
daardoor vooral voor Genemuiden on omstreken v. veel belang en levert aan een aanzienlijk aantal menschen een middel v. bestaan
op. En in d. tweeds plaats is zij voor ons
belangrijk, omdat zij d. aanslijking v. grond
op ondiepe plaatsen, zooals bijv. in d. Biesbosch en a. d. mond v. 't Zwarte Water, aanmerkeltjk bevordert; zij wordt tot dat doel
wel opzettelijk aangekweekt. Om d. groote
hoeveelheid lucht, die zij bevat, kan d. matten-
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bias gebruikt worden tot 't vervaardigen v.
kleedingstukken, die 't menschelijk lichaam
in 't water drijvende kunnen houden, en tot
zwemgordels of zoogen. scaphanders. Vroeger
was d. wortelstok der mattenbies (d. radix
Scirpi majoris s. Junci maximi) v. geneeskundig
gebruik.
Behalve d. mattenbies komen nog verschill.
andere soorten v. 't plantengesl. Scirpus bij
.ons te lande voor, als d. veenbies (Scirpus caespitosus L.), d. oever-bies (Scirpus maritimus L.),
ook wild galigaan gras en heenwortel genaamd,
Scirpus pauciflorus Lightf., Scirpus fluitans L.,
Scirpus setaceus L., aScirpus Tabernaemontani
Gm., Scirpus triqueter L., Scirpus Rothii Hoppe,
Scirpus sylvaticus L., Scirpus compresses P. en
Scirpus rufus Schrader.
Matter (JAcQuEs), een Fransch theoloog
-en philosoof, geb. 31 Mrt 1791 te Alteckendorf
in d. Elzas, werd in 1832 inspecteur-generaal
v. d. universiteit te Parijs en in 1845 v. alle
bibliotheken v. Frankrijk en lid v. d. Raad v.
.onderwijs te Parijs. In 1849 werd hij professor to Straatsburg, welke betrekking hij reeds
vroeger had bekleed, en hij overl. hier 23 Juni
1864. Zijn voorn. werken zijn „Essai sur l'Ocole
.d'Alexandrie" (3 dln, 1844), „Histoire critique
-du gnosticisme" (3 dln, 1843), „De 'Influence
des lois sur les moeurs et des moeurs sur
les lois" (1832), „Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siecles"
(1837, 3 din), „Histoire de la philosophie"
-(1851) en „Le mysticisme en France au temps
, de Fenelon" (2e dr., 1866) enz.
Matterhorn
(Ital. Monte Cervino), eon
4482 M. hooge rotspyramide in d. Walliser of
Penninische Alpen, t. W. v. d. Monte Rosa,
nabij d. Italiaansch-Zwitsersche grens gelegen, met steile, scherpkantige wanden; hij
zendt d. Zmutt-, Ferpocle-, Furgen- en Tourmanchegletscher n. d. Naar omringende dalen.
-d. Eerste beklimming v. dozen berg, 14 Juni 1865,
kostte a. drie Engelschen en een gids't Leven;
tegenwoordig heeft d. Zwitsersche Alpenclub
op d. noordzijde ter hoogte v. 3818 M. een
toevluchtshut gebouwd. Men bestijgt d. Matterhorn gewoonlijk v. Zermatt uit.
Matteucci (cARLo), geb. 20 Juni 1811 to
Forli, studeerde to Bologna on to Parijs in d.
wis- en natuurkunde en word achtereenvolgens hoogl. in d. natuurkunde to Bologna
(1832), to Ravenna (1838) en to Pisa (1840). Hij
werd in 1848 tot senator benoemd, in 1860
met 't bestuur der telegrafie in Italie belast,
in 1862 tot minister v. openbaar onderwijs in
't ministerie Ratazzi gekozen, na daze betrekking slechts eenige maanden bekleed to hebben, werkzaam gesteld a. 't instituut to Florence en vervolgens tot vice-president der
commissie voor hooger onderwijs benoemd.
Hij overl. 25 Juni 1868 en schreef o. a.: „Lezioni di fisica" (2 dln), „Lezioni sui fenomeni
fisico-chemici dei corpi viventi", „Manual° di
telegraphia elettrica" en „Cours special sur
''induction, be magnetism° de rotation etc".
Matteucci (PELLEGRINO), een Italiaansch
Afrikareiziger, geb. 12 Oct. 1850 in Ravenna,
bereisde op last v. 't Aardrijkskundig Genootschap v. zijn vaderland met Bianchi Abessynie en in 1880 met Massari Kordofan, Darfoer,
Wadai, Bornoe en d. Haussa-staten en kwam
tot a. d. mond v. d. Niger. Hij overl. echter
reeds 8 Aug. 1881 to London. Hij schreef behalve onderscheidene opstellen in Italiaansche
tijdschriften o. a. In Abessinia".
Matthaeus, een der 12 apostel en, was in
Galilea tolbeambte, toen Jezus hem onder
zijn jongeren opnam (Matth. IX: 9). Van zijn
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geschiedenis is ons zeer weinig bekend; dat
hij d. marteldood gestorven is, behoort alleen
tot d. kerkelijke overlevering, gelijk mode,
dat zijn gebeente in 954 n. Salerno is overgebracht. d. R.-Kath. kerk viert zijn nagedachtenis 21 Sept., d..Grieksche 16 Nov. 't Eerste
der* vier canonieke Evangelien draagt zijn
naam als schrUver.
Matthes (CAREL JOANNES), geb. 3 Mrt 1811
to Amsterdam, studeerde te Leiden in d. wisen natuurkunde, waar hij 9 Jan. 1837 promoveerde op een dissertatie „De invenienda
aequatione causticarum", na tweemaal door
d. beantwoording eener prijsvraag eon gouden
medaille verworven to hebben. Hij werd in
1834 lector in d. natuurkunde bij d. maatschappij Felix Meritis to Amsterdam, deed in
1838 een wetenschappelijke reis n. Engeland
en werd in 1842 tot hoogl. a. 't athenaeum
to Deventer en in 1847 a. dat to Amsterdam
benoemd. Bovendien behoorde hij tot d. leden
v. 't Koninkl. Nederl. Instituut. In 1877 werd
hij a. d. universiteit zijner geboorteplaats tot
hoogl. benoemd om onderwijs to geven in

wis- en sterrenkunde en in mechanica. Na in
1881 eervol ontslag uit daze betrekking gekregen to hebben, overl. hij 8 Dec. 1882.
Matthes (JAN CAREL), een Nederl. letterkundige, geb. 29 Juli 1836 to Noordeloos, studeerde aanvankelijk to Leiden in d. theologie,
promoveerde in dat yak, werd daarna predikant, eerst to Houtrijk en Polanen on vervolgens to Bergambacht, doch legde in 1866 't opgevatte predikambt neder. Na sedert 11 Oct.
1867 zich to Utrecht voor 't candidaats-examen
in d. letteren bekwaamd to hebben, werd hij
in 't volgend jaar leeraar a. d. Rijks H. B.
School to Groningen en zag hij zich in 1875 door
d. senaat der universiteit dozer stad honoris
causa tot doctor in d. letteren benoemd. Bij
d. oprichting der gemeentelijke universiteit
to Amsterdam in 1877 werd MATTHES daar tot
hoogl. in d. Hebreeuwsche taal, letters n en
oudheden benoemd, welk ambt hij aanvaardde
met een redevoering Over d. wetenschappelijke beoefening v. 't Oude Testament in onze
dagen". Behalve opstellen in verschill. godgeleerde on letterkundige tijdschriften, schreef
hij o. a. d. voigende werken: „Het boek Job
vertaald en verklaard" (1865), „d. Nieuwe richting. Een leesboek voor d. gemeente v. dozen
tijd" (1866), „d. Vier Heemskinderen, met inleiding en aanteekeningen" (1872), „Geeraerdt
Brandt, het leeven v. P. C. Hooft en de ltjkreeden, met inleiding en aanteekeningen"
(1874), „d. Roman der Lorreinen" (1876) en
„Het book Joel" (1885).
Matthiae (AUGUST HEINRICH), geb. to Gottingen 25 Dec. 1769, was een der beste beoefenaars en bevorderaars der classieke letterkunde in zijn tijd. Na zich in zijn vaderstad
to hebben gevormd, bracht hij eenigen tijd
als huisonderwijzer to Amsterdam door en
knoopte hij in ons vaderland met philologen een
kennismaking aan, die veel tot zijn verdere
ontwikkeling bijdroeg. In zijn vaderland teruggekeerd, was hij eerst werkzaam als praeceptor to Weimar, daarna als directeur v. 't gymnasium to Altenburg, waar hij 6 Jan. 1835
overl. Onder zijn veelvuldige philologische
geschriften verdienen, behalve een menigte
schoolboeken, vermelding: „Ausfahrliche griechische Grammatik" (1807); „Grundriss der
griechische und rOmische Literatur" (1815) ;
„Entwurf einer Theorie des lateinischen Stils"
(1826); „Encyclopedia und Methodologie der
Philologie" (1835). Voorts gaf hij afzonderlijke
verhandelingen onder d. titel „Miscellanea
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philologica" in 't licht (1803, 2 dln). Ook werden verschill. classieke schrijvers door hem
uitgegeven en opgehelderd, als: d. „Hymnen
en d. strijd der kikvorschen en muizen v.
Homerus" (1805), voorafgegaan door „Animadversiones in Hymnos Homericos" (1800);
„Euripides" (1813 voig., 9 dln); d. fragmenten
v. Alceus (1827); Herodotus (1815, 2 dln). Als
wijsgeer maakte hij zich bekend door een
„Lehrbuch das erste Unterricht in der
Philosophie" (1823) en als beoefenaar der geschiedenis door een „Versuch fiber die Ver.
schiedenheit der Nationalcharactere" (1803).
Een reeks letter-, taal- en oudheidkundige,
benevens pragmatisch-historische verhandelingen heeft MATTHIAE onder d. titel „Ver.
mischte Schriften" verzarneld uitgeg. (1833).
Matthias werd door d. apostelen, ter vervanging v. d. verrader Judas. met 't lot (of
volgens anderen bij meerderheid v. stemmen)
tegen Joseph Justus, ook Barsabas genoemd,
tot rnede-apostel verkozen (Hand. 1:15-26).
rl. Overlevering zegt, dat hij 't evangelie heeft
verkondigd in Judaea en Cappadocia en vervolgens in Aethiopie, alsmede dat hij te Jeruzalem d. marteldood zou hebben ondergaan.
Hippolytus en Isidorus maken alleen melding
v. zijn gewelddadig sterven te Jeruzalem.
d. R.-Kath. kerk viert zijn nagedachtenis d.
24en (of in schrikkeljaren d. 25en) Febr., d.
Grieksche 9 Aug.
Matthias, die v. 1612-1619 d. Duitsche
keizerskroon droeg, was een zoon v. Maximiliaan II en werd 24 Febr. 1557 geb. Na door
d. ervaren Busbecq to zijn opgevoed, zocht
hij, oogenschijnlijk als vierde zoon v. d. keizer
uitgesloten v. alle uitzicht op een troon, vol.
doening v. zijn eerzucht door zich in d. opgestane Nederlanden aan to sluiten a. die
partial der edelen, welke tegenover Willem v.
Oranje d. R.-Kath. godsdienst en 't gezag v.
't Habsburgsche huis wilden redden. HU begaf
zich daarom in 1577 n. Brussel en werd door d.
hem toegedane partial als landvoogd gehuldigd,
doch zag zich reeds na drie jaar genoodzaakt,
zijn waardigheid neder to leggen daar 't oogmerk zijner aanstelling geheel mislukt was.
In 1595 verhief hem zijn oudere broeder,
keizer Rudolf II, tot stadhouder v. Oostenrijk.
Als zoodanig betoonde hij zich een hevig
vijand v. d. Protestanten, zelfs zijn broeder
trachtende aan to zetten om d. hun verzekerde vrijheden in to trekken. Tegen d. oproerige Hongaren to velde getrokken, overwon
hij hen en hun bondgenooten d. Turken in
1606. Zijn brooder Rudolf dwong hij vervolgens gewapenderhand, hem d. erfopvolging
in een gedeelte zijner staten te verzekeren,
on na d. dood v. dozen werd hij door d. eenparige stem der keurvorsten tot keizer benoemd. Nauwelijks was hij gekroond, of hij
begon d. verkregen voorrechten der Protestanten to besnoeien, waardoor een toenemende
spanning der parttjen ontstond en waaruit
zich d. 30-jarige oorlog ontwikkelde. MATTHIAS
overl. 30 Mrt. 1619. — Men zie over dozen
keizer Gindely, „Rudolf II and seine Zeit"
(2 dln, 1862), on Ranke, „Zur Deutschen Geschichte" (1868).
bijgenaamd DE
Matthias Corvinus,
GROOTE, koning v. Hongarije, was d. tweede
zoon v. Johan Hunyad. HU word in 1443 geb.
en beklom reeds op 15-jarigen leeftijd d. Hongaarschen troon, doch niet dan tegen d. wil
v. vele magnaten, die keizer Frederik III
tot koning wilden hebben. MATTHIAS echter
dwong dozen, hem d. kroon v. d. H. Stephanus
uit to leveren, zonder welke bij volgens
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't volksgeloof geen wezenlijk koning was
Zoodra hij Naar bezat, versloeg hij d. Turken,
die zich v. een gedeelte v. Hongarije hadden
meester gemaakt. Niet minder diende hem
't geluk in d. oorlog tegen zijn schoonvader,
d. koning v. Bohemen; ook veroverde hij
Polen en in d. oorlog tegen d. keizer, Frederik III, een gedeelte v. Oostenrtjk, welks
hoofdstad d. poorten voor hem moest openen.
In zijn eigen land regeerde hij met straffe
gestrengheid, hoewel hij zich door groote
liefde voor d. wetenschappen onderscheidde.
Te Ofen verzamelde hij een kostbare boekerij,
die eenige jaren na zijn dood door d. Turken
vernield werd. Hij verbeterde d. rechtspleging
en maakte een einde a. 't beslechten v. geschillen door d. tweegevechten der Middeleeuwen. Te niidden v. nieuwe krijgstoerustingen tegen d. Turken overl. hij to Weenen
in 1490, als koning v. Hongarije opgevolgd
door Wladislaw VII, koning v. Bohemen. —
Zie Feszler, „Geschichte von Ungarn" (1868.)
Matthisson (FRIEDRICH VON). Doze Duitsche dichter werd 23 Jan. 1761 to Hohendodsleben bij• Maagdenburg geb. Op d. hoogeschool
to Halle studeerde hij aanvankelijk in d.
godgeleerdheid, die hij echter spoedig met d.
letter- en natuurkunde verwisselde. Na eenigen
ttjd als onderwijzer op een opvoedingsgesticht
to Dessau werkzaam to zijn geweest, bracht
hij een paar jaar door bij zekeren graaf Sieverts, dien hij op een reis door Duitschland
vergezelde. Vervolgens leefde hij omtrent
even lang onder 't gastvrij dak v. zijn vriend
Bonstetten to Nyon, a. 't meer v. Geneve,
en daarna eenigen tijd als huisonderwijzer to
Lyon. In 1794 trad hij bij d. vorstin v. AnhaltDessau in dienst als voorlezer en reisgenoot
op een tocht door Italie, Tirol en Zwitserland.
Na d. dood dozer vorstin kwam hij, in 1812,
in dienst des konings v. Wurtemberg, die hem
tot legatieraad, intendant v. d. koninklijken
schouwburg en bibliothecaris benoemde on
met wiens zoon hij nogmaals een reis door
Italie deed. Na d. dood zijner echtgenoote
vestigde hij zich in stille afzondering to Won
litz bij Dessau, waar hij 12 Mrt 1831 overl.
In 1787 verscheen zijn °erste dichtbundel en
sedert dien tijd werd hij geacht als een der
beste lierdichters v. Duitschland. Zijn gedichten voegen een buitengewone zuiverheid v.
versificatie bij uitmuntende natuurschildering,
hoewel er zekere eentonigheid on matheid
niet in kan ontkend worden. Van zijn „Gedichten" bestaan een menigte uitgaven. Ook
gaf hij een uitgobreide bloemlezing uit Duitsche lierdichters in 't licht (20 deeltjes,
1803—'07). Een volledige uitgave zijner werken
verscheen in 1825—'31 (8 dln), waarin echter
niet begrepen zijn zijn belangrtjke reisherinneringen, onder d. titel „Erinnerungen" afzonderlijk uitgegeven. Na zijn dood gaf Schoch
zijn „Literarischer Nachlass" uit (4 dln, 1832).
Matto-Grosso, Zie Mato-Grosso.
Mattos (ISAAC TEXEIRA DE), geb. 21 Aug.
1821 to Amsterdam, studeerde aldaar in d.
geneeskunde en promoveerde in 1846 te Leiden,
waarna hij zich in Amsterdam vestigde. In
1869 word hij benoemd tot adjunct-inspecteur
en in 1884 tot inspecteur v. 't geneeskundig
staatstoezicht in Noord-Holland. Behalve zijn
„Dissertatio continens observationes et quaestiones medico legales" schreef hij „Verslag
omtrent d. ziektetoestand der stad Amsterdam
in verband met d. geneeskundigen armendienst" (1856—'62, 7 jaarverslagen) en werkte
hij mee a. d. „Sterfte-atlas v. Nederland over
1860—'74" (1879).
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Maturiteitsexamen ('t) wordt Dultschland afgelegd door d. leerlingen, die v. d.
hoogste klasse der gymnasia' zich toegang
tot d. universiteit wenschen te verscbalfen.
't, Staat dus vrijwel geltjk • met onze gymnasiale eindexamens. 't Woord is afgeleid v.
't Lat. matures, rtjp (in casu voor 't hooger
onderwijs).
Maty (MATTHIEU), geb. in 1718 te Montfoort, studeerde onder Boerhaave te Leiden,
waar hij in d. wis- en natuurkunde en in d.
geneeskunde promoveerde. Hij redigeerde v.
1750—'55 te London 't „Journal britannique",
word daar bibliothecaris a. 't Britsch Museum
en in 1765 secretaris v. d. Royal Society en
overl. in 1776. Hij schreef o. a. „Proeve over
d. leeftijd, geschikt ter inenting der kinderpokjes" (1761), „Proeve ter bepaling v. d.
ouderdom der personen, die jaarlijks to London
a. d. kinderziekte sterven" (1762), „On the
manner of inoculating the small pox on the
court of Barbary and of Bengal", „Essay on
the advantages of very early inoculation" en
„Essay sur le caractere du grand medecin ou
eloge critique de Herman Boerhaave" (1747).
Maubeuge, bij d. Romeinen Melbodium,
in d. Middeleeuwen Melbeauge geheeten, is een
stad in 't Fransche depart. du Nord, a. beide
oevers der Sambre gelegen en als sterke vesting bekend. d. VE stingwerken zijn onder
Lodewijk XIV door Vauban aangelegd. Maubeuge telt 8000 inw., die hun bestaan vinden
in fabrieken v. laken, aardewerk, ijzerwerk,
geweren en ornamenten v. marmer. In 1649
word Maubeuge door d. Franschen ingenomen.
en in 1678 bij d. vrede v. Nijmegen a. Frankrijk
afgestaan. In Oct. 1793 word d. stad door
65 000 Oostenrijkers belegerd, doch door Jourdan's overwinning bij Wattignies ontzet. In
Juni 1815 word zij door d. Pruisischen generaal Tippelskirch geblokkeerd en zij moest
zich 11 Juni daaraanvolgenden 130 capitulatie
a. d. prins August v. Pruisen overgeven.
Mauch (KARL), een bekend Duitsch Afrikareiziger, geb. 7 Mei 1837 to Stetten, in Wurtemberg, was aanvankelijk onderwijzer, maar
scheepte zich in 1863 to Triest in. ten einde
zich n. Afrika to begeven. In 1865 reisde hij
in d. Transvaalsche Republiek rond en hij
volbracht met d. olifantenjager Hartley twee
groote reizen tuss. d. Limpopo en Zambesi.
In 1867 ontdekte hij in 't Maschonaland en a.
d. Tati goudvelden. In 1870 voer hij d. Vaalrivier n. d. pas ontdekte diamantvelden op,
ten einde d. bevaarbaarheid v. deze rivier to
onderzoeken. 30 Juli 1871 aanvaardde hij een
reis n.. 't N., waarop hij d. grootsche bouwvallen v. Zimbaoe ontdekte (20 0 14' N.-Br. en
31' 48' 0.-L. v. Greenw. en 1200 M. boven d.
zee gelegen). In 1872 kwam hij to Senna a.
d. Zambesi, hij keerde daarna n. Europa terug
en overl. 4 Apr. 1875 to Stuttgart. Een overzicht zijner reizen gaf MAUCH zelf in N° 37
v. d. „Mittheilungen v. Petermann" (Gotha
1874). Zijn biographie schreef Mager (1890).
Maui of Maoei, een der Hawal-eilanden,
uit twee bergachtige schiereilanden bestaande,
die door een vlakke landengte verbonden zijn.
't Verheft zich in d. Mauna Haleakala tot
3114 M. en telt op 23 vk. mijlen 15 970 inw.
d. Hoofdplaats is Lahaina a. d. zuidwestkust.
Maule, een provincie v. d. Z.-Amerikaanschen staat Chili, t. Z. v. Santiago tuss. d.
Rio Maule en d. Rio Rata gelegen en door
d. Cordillera's doorsneden. Zij telt op 138 vk.
mijlen 136 600 inw., die hoofdzakelijk landbouw
en veeteelt uitoefenen. d. Hoofdstad Cauqueheeft 7000 inw. — d. Rio Maule ontspringt
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2194 M. boven d. zee in d. Laguna de Maul&
en mondt na een 225 KM. langen loop, waar-

van er 84 bovaarbaar zijn, beneden La Constitucion in d. Stillen Oceaan uit.
Maulmain (Moulmein, Mulmen), een havenstad in d. Britsch-Indische prov. Birma met
53 100 inw., ligt boven d. uitmonding v. d.
Salwen in d. Golf v. Martaban. d Bevolking•
is zeer gemengd. d. Uitvoer bestaat uit teakhout, rijst, katoen, huiden, horens, koper, lood
en catechu (Japansche aarde, verkregen
d. vrucht v. d. arekapalm of pinang); ingevoerd worden wijn, spirituali6n, bier, suiker
en betel. d. Stad heat belangrijke houtzagenen en rijstmolens. •
Mauna-Kea (d. i. Witte Berg) en Mauna.
Loa of Mauna Roa (d. i. Groote Berg),.
twee vulkanen op 't eiland Hawal,• waarvan
d. eerste 4253 M. hoog on uitgedoofd is,
terwijI d. laatste tot 4194 M. reikt en in 183'4
1859, 1868 en 1880 vernielende uitbarstingen had.

Maupassant (HENRI RENE ALBERT GUY DE),
een Fransch schrijver, geb. 5 Aug. 1850 op.
't slot Miromesnil in Normandi6, wijdde zich
na d. oorlog v. 1870—'71, dien hij als gemeen
soldaat meemaakte, a. d. letterkunde en sloot
zich bij d. jonge naturalistische school aan.

Zijn begaafdheid voor lyrische poezie heeft
hij in zijn voortreffelijken dichtbundel „Des
vers" (1884) a. d. dag gelegd.
Maupeou (RENE NICOLAS DE), geb. in 1714,
word in 1768 kanselier v. Frankrijk, drong
zich eerst in d. gunst v. d. eersten minister

de Choiseul, sloot zich vervolgens bij d. maitress° v. koning Lodewijk XV, madame du .
Barry, aan en bewerkte daarop d. val v. d.
hertog do Choiseul. 't Parlement v. Parijs
(eigenl. een hoog gerechtshof, dat zich wetgevend gezag had aangematigd) had sedert
d. dood v. Lodewijk XIV (1715) op alle wijden
getracht zijn geusurpeerde rechten to handhaven, had geweigerd koninklijke besluiten
to erkennen, d. Jansenisten tegen d. vervolgingen v. d. regeering beschermd, in 't algemeen 't koninklijk gezag in alle opzichten
tegengewerkt, maar daardoor ook dikwijls
heilzame maatregelen zooals d. invoering
v. een algemeene grondbelasting — uit eigen
belang verhinderd. MAUPEOU besloot bier een
einde a. to maken en hief in 1771 't parlement
op, verbande zijn laden en richtte een koninklijken raad op, die d. werkzaamheden v. een
hoog gerechtshof op zich moest nemen. Die
maatregel echter was niet populair; 't yolk
had zich steeds verbeeld, dat 't parlement ook
zijn rechten verdedigde; 't regende vlugschriften tegen 't hof on d. kanselier on drie jaar
lang was ook d. hoogste rechtspleging ongeregeld, daar d. meeste advocaten voor d.nieuwen raad weigerden to pleiten. Toen Lodewijk XVI terstond bij zijn troonsbestijging
(1774) 't parlement herstelde, ging MAUPEOU
in ballingschap op zijn landgoed in Normandia
on hij overl. daar 29 Juli 1792, terwijl hij a. 't
yolk 810 000 fr. naliet, naar men meant, uit
sympathie voor een omwenteling, walks d.
regeering, door wie hij versmaad was, omverwierp.
Maupertuis (PIERRE LOUIS MOREAU DE),
een wiskundige, geb. to s. Malo in 1698, overl.
to Bazel in 1759. Reeds vroegtijdig ontwikkelde zich zijn aanleg voor d. wiskundige
wetenschap en zijn neiging tot 't krijgswezen
deed hem op bijna twintigjarigen leeftijd in
krijgsdienst treden. Aldra echter verzocht hij
zijn ontslag weder, om zich ongestoord a.
zijn studien to kunnen wijden. In 1723 verkoos d. AcadOmie des sciences hem tot
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baar medelid. Tot 1736 was hij als zoodanig
-werYzaam, zijn vriendschap met d. gebroeders
Bernoulli dagteekent ook v. dien tijd en,
ofschoon er niets bepaalds der vermelding
waardig met hem plaats had, waren die jaren
voldoende geweest, om hem een naam to verzekeren, dien Maurepas meer dan genoegzaam
.achtte, om hem door Lodewijk XV te doen
benoemen tot president v. d. commissie, die
in Lapland een graadmeting moest verrichten.
Een jaar was daartoe voldoende. d. Werkzaamheden enz., die daarop betrekking hebben,
vindt men beschreven in zijn „De la figure
de la terre, deterininee par les observations
d. M.M. Clairaut, Camus etc." (Parijs 1738).
'Twee jaren later, in 1740, werd hij door
Frederik II, koning v. Pruisen, a. 't hoofd
gesteld v. d. to Berlijn opgerichte academie.
d. Koning vereerde hem met 't volste vertrouwen en schonk hem menige eervolle
onderscheiding, doch niettegenstaande dat
Alles ondervond hij veel onaangenaams in
zijn betrekking to Berlijn. Historisch merkwaardig is d. strijd geworden, dien hij to
voeren had over zijn verhandeling „du prin.
ripe de la moindre action", voorkomende in
d. memorien v. d. academie to Berlijn, v. welk
beginsel hem d. uitvinding betwist werd door
KOnig to Franeker, die 't a. Leibniz wilds
toegeschreven hebben. In dien twist ► engde
zich later ook Voltaire, die zijn gal in ruime
mate over hem uitstortte. Een borstziekto
gaf hem in 1756 aanleiding tot 't bezoeken
v. Frankrijk. Twee jaar later begaf htj zich
n. Bazel en hij overl. daar d. 27en Juli v.
, t daarop volgend jaar. Zijn werken omvatten
4 dln en verschenen to Lyon in 1756 on later
opnieuw in 1768. Behalve d. bovengenoernden
komen daarin voor: „Commentaire sur les
principes de Newton"; „Discours sur la
figure des astres"; „Essai de la corinologie";
,,Systems de la nature"; „Lettres philosophiques", e. a.
Maur (s.), abt v. Glanfeuil in Anjou,
leefde in d. 6e eeuw en was een leerling v.
s. Benedictus. Naar hem is genoemd een congregatie v. d. Benedictijnen,. die in 1621, op
verzoek v. Lodewijk XIII, koning v. Frankrijk, door paus Gregorius XV is gesticht.
Paus Urbanus VIII heeft Naar zes jaar later
bevestigd en uitgebreid. Onder al d.monniksiorden der R.-Kath. kerk is or geen, die zich
meer verdienstelijk heeft gemaakt ten aanzien v. d. gewijde en ongewijde letterkunde,
.geschiedenis en oudheden. d. Benedictijnen
v. s. Maur hebben niet alleen uitgaven v. d.
voorn. kerkvaders bezorgd, maar ook door
't onderzoeken on a. 't licht brengen v. een
rnenigte diplomata, handvesten on bescheiden
Teel licht over d. geschiedenis verspreid en
,door scholen on seminarian kennis en weten-schap ook bij 't opkomend geslacht bevorderd.
Overdreven moge d. lof zijn, hun deswege
door een schrijver v. hun orde zelf gegeven
in „Voyage de deux religieux Benedictins de
la congregation de s. Maur" (2 dln, 1646), °nye',
(bendishjt.—Mzoverdlkundige verdiensten dezer congregratie: Le
Cerf,
histor. et crit. des auteurs de la
congregation de s. Maur" (1726). Pez, „Bibliotheca Benedictino-Mauriana" (1716), en Ziegelbauer, „Hist. rei literar. ord. s. Benedicti"
<4 din, 1754).
Maurenbrecher

(KARL PETER WILHELM),

ten verdienstelijk Duitsch geschiedkundige,
geb. 21 Dec. 1838 to Bonn, werd in 1867 hoogl.
in d. geschiedenis to Dorpat, in 1869 to
Koningsbergen, in 1877 to Bonn en in 1884
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to Leipzig. Sedert 1881 gaf hij 't „Historisches
Taschenbuch" uit. Verder schreef hij : „Karl V
und die deutschen Protestanten 1545—'55"
(1865), England im Reformationszeitalter"
(1866),
'Veber Aufgabe und Methods hist°.
'
rischer Forschungen"
(1867), „Don Carlos" (2e
dr. 1876), „Studien und Skizzen zur Geschichte
der Reformationszeit" (1874), „KOnigtum und
Verfassung in Preuszen" (1878), „Geschichte
der katholischen Reformation" (1880), „Die
Preuszische Kirchenpolitik und der Kolner
Kirchenstreit" (1881), „Geschichte und Politik"
(1884) en „Geschichte der deutschen Konigswahlen" (1889). Ook gaf hij Von Noordens
„Historische Vortrage" (1884) uit. Hij overl.
6 Nov. 1892 to Leipzig.
Maurepas (JEAN FREDERIC PHELIPPEAUX
graaf v.), een Fransch staatsman, geb. 9 Juli
1701 to Versailles, werd reeds als kind in d.
Malteezer orde opgenomen en werd in 1725
•minister v. marine en staatssecretaris, een
in zijn familie erfelijke betrekking. Na d.
troonsbeklimming v. Lodewijk XV wend hij
eerste minister; hij benoemde Turgot, Malesherbes en Necker tot zijn ambtgenooten en
herstelde 't oude Parlement, 'tgeen afgekeurd
word zoowel door d. ultraroyalisten als door
d. vrijzinnigen. Zijn bedoelingen laden schipbreuk op 't Parlement en MAUREPAS was zwak
genoeg om zijn ambtgenooten op to offeren.
Hij overl. 21 Nov. 1781 to Versailles. Onder
Kin naam gaf zijn secretaris Salle„ Memoires"
uit (4 dln, 1790—'94).
Maurer (GEORG LUDWIG, ridder von), een
Duitsch rechtsgeleerde en staatsman, geb.
2 Nov. 1782 bij Darkheim in d. Palts, studeerde to Heidelberg, werd in hooge rechterlijke betrekking geplaatst on zag zich in 1824
tot hoogl. in 't Duitsche on Fransche recht
to Munchen benoemd. In 1829 werd hij tot
geheim Hof- en Staatsraad en twee jaar later
tot Rijksraad benoernd on tevens in d. adelstand verheven. Ook was hij in 1832 en '33
lid v. 't regentschap in Griekenland en v.
Febr. tot Nov. 1847 minister v. justitie in
Beieren. Van zijn geschriften noernen we:
„Geschichte des altgermanischen Gerichtsverjahrens" (1824), „Das Griechische Volk in
Offentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher
Beziehung vor und nach dery Freiheitskampf
bis zum 31 Juli 1834" (3 dln, 1834—'36), „Geschichte der Dorfverfassung" (2 dln, 1865—'66)
en „Geschichte der Stadteverfassung" (4 dln,
1869—'71). giij overl. 9 Mei 1872.
Maurer (KONRAD), een zoon v. d. voorgaande, werd geb. 29 Apr. 1823 te Frankenthal in d. Rijnpalts, studeerde to Munchen,
Leipzig on Berlijn in d. geschiedenis en is
sedert 1847 hoogl. to Munchen. Hij schreef:
„Die Bekehrung des norwegischen Stammes
zum Christenthum" (2 dln, 1856), „Islandische
Volkssagen der Gegenwart" (1860) en „Island
von seiner ersten Entdeckung bis zum Untergang des Freistaats" (1874).
Mauretanie heette vroeger 't noordwestelijk gedeelte v. Afrika naar d. daar wonenden
stam der Mauren (Mooren). Ten W. grensde
't a. d. Atlantischen Oceaan, t. N. a. d. Middell.
Zee, t. Z. a. d. groote woestijn en t. 0. a.
Numidie. Aan d. Romeinen werd 't eerst ten
tijde v. d. krtjg tegen Jugurtha bekend; toen
regeerde over Mauretanie Bocchus, d. zwager
v. dezen Numidischen vorst. Sedert mengden
zich d. koningen. v. Mauretanie uit d. stam
v. Bocchus in d. Romeinsche burgertwisten
tot 32 v. Chr., toen d. laatste Bocchus overl.
en Augustus Mauretanie a. Juba II gaf, in d.
plaats v. Numidie, dat kort te ArJren een
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Romeinsch wingewest geworden was. Ter
eere v. Augustus werd daarop d. hoofdstad
Caesarea genoemd; zij lag ter plaatse v. 't
tegen woordige Scherschel. Doch in 43 werd ook
Mauretanie eon Romeinsche provincie en, toen
eenigen tijd later een opstand der westelijke
Mauren door d. Romeinen onderdrukt was,
werd 't land door keizer Claudius in twee
(door d. rivier Mulochatti gescheiden) provincien verdeeld, nl. Mauritania Tingitana t.
W. ('t tegenwoordige Marokko) met d. hoofdstad Tingis (tegenwoordig Tanger) en Mauritania Caesariensis t. 0. (een deel v. Algiers)
met d. hoofdstad Caesarea. d. Laatste prov.
werd onder d. keizers Diocletianus en ConstantUn weer in twee provinci6n verdeeld
(prov. Caesariensis on Sitifensis), die beide
onder d. algemeenen vicaris v. Afrika to Carthago stonden. d. Prov. Tingitana werd later
(wanneer is onbekend) tot Spanje gerekend,
waartoe 't nog ten tijde der heerschappij v. d.
Wes t-Gothen behoorde. Van Spanje uit veroverden sedert 429 d. Vandalen Mauretania,
Numidie en Carthago; zij moesten in 534 voor
d. Byzantijnen bukken, welke 't noorden v.
Afrika in d. 7e eeuw voor d. Arabieren moesten verlaten. Dozen ondernamen v. daze landstreek .uit d. verovering v. Spanje.
Mauriceau (FRANcois) was een der beroemdste verloskundigen a. 't eind der 17e
eeuw. Hij ging met kracht d. meaning v.
zijn tijd, dat d. kunstmatige hulp bij verlossingen alleen door vrouwen mocht worden
verleend, tegen. Ten opzichte v. 't gebruik v.
werktuigen in d, verloskunde was hij zeer
spaarzaam en hij wilde zelfs in die gevallen,
in welke d. keizersnede was aangewezen, liever
tot d. verbrijzeling v. 't levende kind overgaan dan door eerstgenoemde operatie 't leven
der moeder in gevaar brengen. MAURICEAU
was voorzitter v. 't college der heelkundigen
to Parijs on overl. in 1707. d. Volgende werken zagen v. hem 't licht: „Traits des maladies des femmes grosses, et de cellos, qui
sont nouvellement accouchoes" (1668), „Observations sur la grossesse et l'accouchement
des femmes, et sur lours maladies et cellos
des enfants nouveau-nes" (1695), „Dernieres
observations sur les maladies des femmes
grosses et accouchees" (1706), „Aphorismes touchant la grossesse et l'accouchement, les maladies etc. et autres dispositions des femmes"
(1694).
Maurik Jr. (JusTus vAN), een Nederl.
humor,istisch volksrodenaar on schrijver, geb.
16 Aug. 1846 to Amsterdam, waar hij later
sigarenfabrikant word. Gevierd bovenal in 't
komisch genre, schreef h(j o. a. d. volgende
werken: „Tooneelstudien", blijspel (1872), „Een
bittere pil", blijspel (1874), „Hun zoon", drama
(1874), „d. Buren", dramatische klucht (1875),
„Eons gekocht blijft gekocht", blijspel (1877),
„Paketten voor dames", dramatische grap
(1877), „Janus Tulp", blijspel (1880), „Uit het
Volk", Amsterdamsche schetsen (1879), „Van
allerlei slag" (1881), „Met z'n achten", Novellen
(1883), „Burgerluidjes", Novellen (1884), „Krates"
(1885), „Uit een pen", Novellen (1886), „Francoises opstel", Tooneelspel (1888) en „Fijne
beschuiten".
Maurik, een dorp en gem. in d. Nederl.
prov. Gelderland, 1 uur t. 0. v. Wijk-bijDuurstede, met 3650 inw.
Mauritius (Fransch Isle de France), een
Britsch eiland in d. Indischen Oceaan, behoorondo tot d. groep der Maskarenen of Mascarenhas, t. 0. v. Madagascar gelegen. 't Heeft
een oppervl. v. 35 vk. mijlen met 361 100 inw.;
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op een plateau v. 500 M. hoogte verheilent
zich d. met schoone wouden bedekte toppen
Pieter Botts (815 M.), Pouce (807 M.), Piton du,
Milieu (593 M.) e. a. Een koraalbank met elf
tusschenruimten. omgeeft 't eiland, dat over
't algemeen vulkanisch is. In d. tijd v. Dec.
tot Mrt wooden dikwijls ontzettende wervelwinden, tornado's, maar tech is 't klimaat
vrij gezond. 't Voorn. product v. 't eiland is
suikerriet; ook worden er katoen, indigo,
koffie, rust, enz. verbouwd. d. Baste haven
bezit d. hoofdstad Port Louis. Aan 't hoofd
v. 't bestuur staat een gouverneur, dien eon
wetgevend lichaam ter zijde staat. Onder d.
gouverneur v. Mauritius staan ook Rodriquez,
d. Seychellen, d. Amiranten on verscheidene
andere kleine eilanden t. N. on 0. v. Madagascar. — Mauritius word 'in 1507 door d.
Portugeezen ontdekt en in bezit genomen. In
1598 kwam 't a. d. Hollanders, die 't naar
Prins Maurits noemden ; in 1712 werd 't door
d. Franschen, in 1810 door d. Engelschen bezet.
't Lange bestuur der Franschen heeft ten
gevolge gehad, dat nog meer dan d. helft der
inw. Fransch spreekt.
Mauritius-Palm (Mauritia flexuosa L.),
een 25 tot 30 M. hooge boom, die tot d. natuurl.
plantenfam. der palmen (Palmas) behoort. Hij
groeit op Trinidad on andere eilanden v.
Midden-Amerika, a. d. oevers v. d. Amazonenstroom, v. d. Rio Negro on Orinoco on is in
die streken onder d. benamingen Miriti, Moriche, Murichi on Ita bekend. Hij is een der
prachtigste Amerikaansche palmen;' a. d. top
v. zijn reusachtigen stam draagt hij een kroon
v. fraaie, helder-groene, waaiervormige bladeran, in wier oksels d. bloemtrossen geplaatst
zijn; d. vruchten zijn steenvruchten, die met
kleine, elk. als dakpannen bedekkende, roodachtige schubben bezet zijn, waardoor
eenigermate op dennekegels gelijken. d. Mauritius-palm is een gezellig groeiende boom,
die met name a. d. Amazonenrivier uitgebreide streken v. laag land bedekt. Die ontelbare, reusachtige, op kolommen gelijkende
stammen v. d. Mauritiuspalm, tuss. welke
zich geen lager boomgewas bevindt, waar
't oog op stuit, leveren, zegt een beroemd
natuuronderzoeker, een waarlijk grootsch
schouwspel op on doen ons a. een onmetelijken, a. d. natuur gewijden tempel denken.
Verschillende deelen v. d. Mauritiuspalm
worden gebruikt : in d. stam bevindt zich een
sagoachtig meel (Ipuruma), dat zeer aangenaam v. smaak is on tot spijs dient; d. bladeren leveren een stevigen vezel, die tot 't
maken v. touwwerk, hangmatten enz. gebezigd wordt; 't gegiste sap v. d. boom is d.
zoete, bedwelmende palmwijn der GuaranisIndianen; d. vruchten worden naar gelang
v. d. graad harer rijpheid op onderscheidene
wijze genuttigd; a. d. Amazonenstroom bereidt men daaruit een bij d. Indianen geliefkoosden drank.
Nog fraaier en grooter dan d. mauritiuspalm
is een andere soort v. 't geslacht Mauritia,
nl. Mauritia vinifera Mart., een palm, die made
in Zuid-Amerika gevonden on door d. inboorlingen Buriti genoemd wordt; ook v. dozen
boom wordt op velerlei wijze partij getrokken.
Maurits, prins v. Oranje en graaf v. Nassau, was d. zoon v. prins Willem I en Anna.
v. Saksen en werd 14 Nov. 1567 op 't voorvaderlijke slot to Dillenburg geb. Hij studeerde a. d. hoogeschool to Leiden en was
nog geen 17 jaar oud, toen zijn vader door
d. sluipmoordenaar Balthasar Gerards om 't
leven werd gebracht (10 Juli 1584). Een alge-
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meene versiagenheid heerschte alom en d.
Staten v. Holland bepaalden, dat onmiddellijk
een Raad v. State zou worden opgericht,
die voorloopig d. regeering over d. Unie verkreeg en aan welks hoofd MAURITS, d. tweede
zoon v. Willem I, geplaatst werd (zijn oudere
brooder Philips Willem was vroeger door d.
Spanjaarden opgelicht en nog in d. handen
v. dozen). d. Omstandigheden, waaronder d.
jeugdige MAURITS a. 't bewind kwam, waren
zeer ongunstig en d. toestand des lands was
bijna hopeloos. Alleen Holland, Zeeland en
Utrecht waren in rust, Gelderland was inwendig verdeeld, in d. noordelijke gewesten d.
Spaansche veldheer Verdugo meester, Vlaanderen zoo goed als verloren, Brussel geheel
door d. vijand ingesloten en Mechelen met
Antwerpen door Parma benauwd. 't Leger te
velde bedroeg slechts 5000 roan, terwyl d.
bezettingen uit yolk v. allerlei nation beston ,
den.Grigschmoeljkzndr
buitenlandsche hulp, maar en Hendrik III v.
Frankrijk en Elizabeth v. Engeland weigerden d. opperheerschappij over d. Nederlanden;
d. laatste zond evenwel d. graaf v. Leicester
met 6000 man te hulp. VOOr diens aankomst
echter werd op raad v. Johan v. Oldenbarnevelt, d. pensionaris v. Rotterdam, graaf MAUtot stadhouder, kapitein-generaal en
RITS
admiraal v. Holland en Zeeland benoemd en
hij als geboren prins v. Oranje erkend. Antwerpens val besliste d. afscheiding der zuidelijke v. d. noordelijke gewesten en in Dec.
1585 kwam Leicester in 't land en daze word tot
algemeen landvoogd benoemd (1 Febr. 1586)
met een zeer uitgestrekt gezag, dat echter
weldra aanmerkelijk gewijzigd werd. d. Oorlog werd flauw gevoerd; MAURITS volbracht
echter zijn eerste wapenfeit door d. bemachtiging v. Axel (16 Juli 1586). Leicesters onbekwaamheid en zijn woelingen verplichtten
hem naar Engeland terug to keeren en 17
Dec. 1587 deed hij afstand v. al zijn waardigheden bier to lande. 't Denkbeeld d. hulp v.
een vreemde mogendheid in to roepen werd
voor goed opgegeven, d. zelfstandigheid v. d.
Nederlandschen staat gevestigd on MAURITS
tot d. rang verheven, waarin zijn uitstekende
hoedanigheden ten nutte v. 't vaderland konden worden aangewend. In 1588 werd hij
admiraal-generaal der Unie, in 1590 stadhouder
en kapitein-generaal v. Utrecht on Overijsel,
in 1591 v. Gelderla terwyl hij tevens als
kapitein-generaal v. c:. Unie beschouwd werd.
MAURITS opende d. reeks zijner gelukkige
ondernemingen met d. verrassing v. Breda
(3 Mrt 1590), terwyl hij d. Spanjaarden uit geheel
Noord-Brabant, met uitzondering v. Grave,
Geertruidenberg en 's-Hertogenbosch, verjoeg.
In 't volgend jaar wendt hij zich naar Gelderland ; hij neemt Zutphen in zes dagen, Deventer
in tien en eenige dagen later is hij op marsch
n. Groningen, om daze vesting to belegeren;
hij neemt Delfzijl, maar vernemende, dat
Parma 't fort Knodsenburg (tegenover Nijmegen) belegert, ijlt hij derwaarts; hij trekt over
't Rouveensche moeras, waarover vroeger nooit
krijgsvolk gemarcheerd had, werpt een schipbrug by Arnhem over d. Rijn en ontzet Knodsenburg. Daarop gaat hij naar d. Schelde; hij
neemt in drie dagen Hulst, belegert, terugkomende, Nijmegen en bemachtigt ook die
vesting. Wij somden d. feiten v. dozen veldtocht eenigszins breedvoerig op, om to doen
zien, welk een snelheid v. handelen en welk
een voortvarendheid MAURITS eigen waren.
't Zou echter ons bestek to buiten gaan
al zijn krijgsdaden to vermelden: genoeg zij
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't, dat hij party trok v. Parma's dood en d.
noordoostelijke gewesten tot onderwerping
bracht, die door d. inneming v. Groningen
(24 Juli 1594) geheel voltooid werd. In d.
volgende jaren kon hij niets belangrijks verrichten, door d. geringe sterkte der krijgsmacht, die nog verzwakt was door een versterking, a. koning Hendrik IV v. Frankrijk
gezonden, en door d. storke bezetting, die
men in d. vestingen moest behouden. In 1597
werd Albert v. Oostenrijk tot landvoogd over
d. Spaansche Nederlanden aangesteld en doze
liet een aanval op Noord-Brabant beproeven.
MAURITS rukte d. Spanjaarden onverhoeds tegemoet on alleen met 800 ruiters bracht hij hen,
die 6000 man tolden, een volkomen nederlaag
toe, waarbij zij 2000 gesneuvelden en 400 tot
500 gevangenen verloren. Dit treffen, 't gevecht
bij Turnhout genoemd, vial voor op 24 Jan.
In 'tzelfde jaar zuiverde hij 0 verijsel on Gelderland geheel v. d. vijand on d. twee vol.
gende jaren verliepen met 't verijdelen der
pogingen v. Mondragon, die yruchteloos
trachtte in Gelderland door to dringen.'tJaar
1600 was bestemd om d. glansrijkste overwinning v. MAURITS to doen zien. d. Staten
zonden hem naar Vlaanderen ter vermeestering v. Duinkcrken en op d. tocht daarheen
kwam 't 1 Juli by Nieuwpoort tot een merkwaardigen veldslag, waarin MAURITS een volslagen zegepraal behaalde. Nieuwpoort kon
echter niet vermeesterd worden on d. tocht
n. Duinkerken werd opgegeven. d. Roemrijke
verdediging v. Ostende, dat een beleg v. 3
jaar en 80 dagen uithield, vermeerderde d.
luister v. zien bestuur, hoewel hij 't niet
ontzetten kon. Een nieuwe veldheer, Spinola,
had intusschen 't bevel over d. Spaansche
krijgsmacht gekregen on daze oorloogde met
veel bekwaamheid tegen MAURITS, totdat d.
onderhandelingen tot d. vrede geopend werden en tot een wapenstilstand leidden. Prins
MAURITS was tegen d. vrede en daardoor gedurende d. onderhandelingen in onmin met
Oldenbarnevelt geraakt, die zich een groot
voorstander v. d. vrede had betoond. d. Wapenstilstand was echter nog moor tegen d. zin v.
MAURITS; hij beweerde, en terecht, dat men
daardoor d. vijand tijd gaf, zijn krachten to
herstellen, en er niet zeker v. was, na verloop v.
een aantal jaren d. bijstand der vorsten, die
thans d. republiek genegen waren, weer to
vinden. d. Meerderheid evenwel besliste en
9 April 1609 werd een bestand voor 12 jaar gethekend. MAURITS behield daardoor een zekere
wrok tegen Oldenbarnevelt en vond in d. kerkelijke geschillen, die toen ons land verdeelden,
een gereede aanleiding tot verzet tegen hem;
hij verklaarde zich in 1617 voor d. ContraRemonstranten, terwijl 's lands advocaat d.
Remonstranten was toegedaan. Staatkundige
vraagstukken mengden zich nu in dit geschil;
in vele steden ontstonden bewegingen en 't
gelukte d. Contra-Remonstranten op verscheiden plaatsen d. regeering to veranderen.
Hierop namen d. Staten v. Holland, vooral
op aandrijven v. Oldenbarnevelt, d. zoogen.
Scherpe Resolutie (4 Aug. 1617), waarbij zij
d. steden machtigden waardgelders aan to
nemen en tevens d. algemeen verlangde Nationale Synode weigerden. Daze maatregel was
zeer onvoorzichtig, want zij kon een godsdienstoorlog doen ontstaan on dreigde d. Unie
to verbreken. d. Algemeene Staten gelastten
dan ook 't houden eener Nationale Synode
to Dordrecht en 't afdanken der waardgelders;
Oldenbarnevelt, d. Groot en Hoogerbeets werden gevangen genomen on d. 72-jarige staats.
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man werd ter dood verooraeeld en, geen gratie
willende vragen, 13 Mei 1619 te's-Gravenhage
onthoofd, nadat htj 't vaderland 43 jaren trouw
gediend had. Men moot dan ook MAURITS ten
-opzichte v. d. grtjzen advocaat gebrek a. grootmoedigheid verwijten.
In 1621 eindigde 't bestand; MAURITS vond
in Spinola een geduchten tegenstander. 't
Laatste voordeel, dat hij behaalde, was 't ontzet v. Bergen-op-Zoom (3 Oct. 1622). Driemaal
mislukte een aanslag op Antwerpen en MAUSITS trachtte vruchteloos Spinola 't beleg v.
Breda te doen opbreken. MAURITS beleefde
d. val dier vesting niet; htj overl. 23 Apr.
1625 te 's-Gravenhage a. een leverkwaal en
werd te Delft begraven. Hij was ongehuwd,
.doch had bij jonkvrouwe v. Mechelen verscheidene natuurlijke kinderen, waarvan d.
twee oudste, Willem en Lodewijk, 't meest
bekend zijn.
MAURITS was in d. omgang gul en openhartig, maar driftig en opvliegend. Zonder
twijfel was hij een der grootste veldheeren
v. zijn tijd. Zijn heldere blik merkte d. gebreken, die in 't krijgswezen bestonden, op en
zijn ijzeren wil, geleid door een grondige
studie v. d. krijgskunst der Romeinen, deed
hem daarin met waste hand groote verbeteringen aanbrengen. Kortelijk zullen wij deze
verbeteringen opnoemen. Vooreerst verdeelde
hij d. groote, diepe troepen, waarin 't voetvolk destijds opgesteld was, in kleinere afdeelingen v. 500 tot 600 man, a. wie hij een
minder diepe stelling gaf dan tot zijn tijd
gebruikelijk was. d. Piekeniers maakten gewoonlijk 't centrum, d. musketiers d. vleugels
ztjner bataljons uit, welke in slagorde schaakvormig opgesteld waren. Hij voerde een
-exercitie-reglement in, waardoor d. oefening
bij zijn leger regelmatig werd, wat nog nergens plaats had. Bij d. cavalerie schafte hij
d. lans of en hij wapende haar met een stootsabel en een karabijn of pistool; hij gaf bepaalde verordeningen voor d. dienst der artillerie, voor d. trein, d. pontonniers enz. d.
Krijgstucht, die hij west te onderhouden, wordt
algemeen geroemd en stak voordeelig of bij
die der Spaansche troepen. Zijn reglementen
werden bij ails overige legers nagevolgd en
in zijn legerkamp vond men officieren uit
ails landen, die zich zijn instructie trachtten
eigen to waken. Hij nam bij d. soldaat 't
vooroordeel weg, dat elke arbeid, die niet
onmiddellijk met d. wapenhandel in verband
stond, vernederend was, en liet elk op zijn
beurt a. d. loopgraven werken. Hij volgde
d. oude gewoonte der Romeinen hun legerplaats te verschansen; uitgestrekte werken
werden bij d. meeste mjner belegeringen aangelegd (men leze b. v. 't beleg v. Geertruidenberg in 1593). Eindelijk merkt men bij MAURIT'S veldtochten d. rustelooze werkdadigheid
op, die altijd 't kenmerk v. een groot legeraanvoerder is: nu eens is hij op dit punt v.
't oorlogstooneel, dan op 't tegenovergestelde.
d. Marschen, die hij door zijn troepen liet
verrichten, zouden zelfs 111I, bij d. grootere
beweegbaarheid der troepen, nog groot genoemd worden. MA URITS veroverde in 't geheel 38 steden en 45 verschanste kasteelen en
forten, versloeg d. Spanjaarden in 3 veldslagen
en deed 12 belegeringen opbreken. — Men zie
uitvoeriger over hem: Bosscha, „Neerlands
heldendaden te land", van der Kemp, „Maurits
v. Nassau, prins v. Oranje, in zijn leven,
waardigheden en verdiensten voorgesteld"
(4 dln, 1843), benevens d. aanteekeningen op
dit work door Vreede, Orlers, „Oorlogsdaden
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v. Maurits v. Nassau, prins v. Oranje" (1849),
en Groen v. Prinsterer, „Maurice et Barnevelt" (1875).
Maurits, hertog en keurvorst v. Saksen,
zoon V. hertog Hendrik d. Vrome, werd 21 Mrt
1521 to Freiberg geb., ontving een zorgvuldige opvoeding, trad in 1539 tot d. hervormden godsdienst toe en huwde in 1541 met
Agnes, een dochter v. d. landgraaf v. Hessen.
In datzelfde jaar volgde hij zijn vader als
hertog v. Saksen op, terwijl hij in 1547 door
keizer Karel V tot keurvorst verheven word.
Aanvankelijk 't Smalkaldis3h verbond (zie dat
art.) ondersteunende, koos MAURITS in laatstgenoemd jaar bij 't uitbreken v. een oorlog
tuns. dit verbond en d.. keizer d. zijde v. d.
laatste, die hem daarvoor rijkelijk beloonde.
Later echter bestreed hij weer d. keizer en verbond hij zich o. a. tegen dezen met Hendrik II
v. Frankrijk. Hij overl. 11 Juli 1553 a. d. gevolgen v. een wond, die hij in een gevecht
tegen markgraaf Albrecht v. Brandenburg
ontvangen had. MAURITS bezat een groote
mate v. schranderheid en buitengewone veld-•
heerstalenten, doch was weinig to vertrouwen. Belangrijke hervormingen zijn door hem
in 't leger ingevoerd; ook deed hij veel voor
d. ontginning der Duitsche mijnwerken, terwijl hij a. d. universiteit v, Leipzig een aanzienlijke uitbreiding heeft gegeven. Zijn eenige
dochter ANNA werd later d. gemalin v. Willem I, prins v. Oranje. — Uitvoerig vindt men
over dezen staatzuchtigen hertog-keurvorst
gehandeld bij Maurenbrecher, „Karl V and
die Deutschen Protestanten, 1545-1555" (1865),
alsmede bij G. Voigt, „Moritz von Sachsen"
(1876).

Maurits, graaf v. Saksen, maarschalk v.
Frankrijk en een der grootste krijgshelden
v. d. 18e eeuw, was d. natuurlijke zoon v.
Augustus II, koning v. Polen en keurvorst
v. Saksen, en v. d. gravin v. KOnigsmark.
Hij werd 28 Oct. 1696 te Goslar geb. en onderscheidde zich reeds vroeg door zijn vurigen
geest en zijn buitengewone lichaamskracht.
Reeds op zijn twaalfde jaar woonde hij 't
beleg v. Rijssel bij en hij mocht in d. veldtocht
v. 1710 d. loftuitingen v. prins Eugenius en
Marlborough verwerven. Na d. Zweden en d.
Turken bestreden to hebben, trad hij in 1720
in Franschen dienst en maakte hij veel work v.
krijgskundige studien. In 1722 kreeg hij een
regiment en hij oefende dit volgens zijn eigen
leerwijze. In 1726 werd hij tot hertog v.Koerland verkozen, maar Mentschikow, die aanspraak op dit hertogdom maakte, liet hem
door 800 Russen in zijn paleis to Mittau
belegeren. Hoewel MAURITS slechts 60 man
had, verdedigde hij zich zoo dapper, dat
't beleg opgebroken werd. Toen evenwel ook
Polen zich 'tegen hem verklaarde, keerde hij
n. Frankrijk terug. Aan 't hoofd eener divisie
grenadiers besliste hij d. overwinning bij
Ettlingen in 1734. Tot luitenant-generaal bevorderd, nam hij 26 Nov. 1741 Praag stormenderhand in; hij nam eenige dagen later Eger,
voerde 't leger v. d. maarschalk de Broglio
naar d. Rijn terug on veroverde d. linien v.
Lauterburg. In Mrt 1744 werd hij maarschalk
v. Frankrijk, doch hij kon als l rotestant geen
zitting in d. raad der maarschalken nemen.
Zijn veldtocht v. 1744 in d. Oostenrijksche
Nederlanden wordt als een meesterstuk v.
krijgskunst beschouwd en nog meer roem
behaalde hij in 't volgend jaar, teen hij d.
overwinning bij Fontenoi (11 Mei) bevocht.
In Apr. 1746 schonk d. koning hem naturaIisatie-brieven en na d. overwinning bij
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Raucoux (11 Oct. 1746) zond deze hem zes op
d. vijand veroverde stukken. In 't volgend
jaar werd MAURITS tot maarschalk-generaal
v. alle Fransche legers en na d. val v.
Bergen-op .Zoom (16 Sept. 1747) tot opperbevelhebber der veroverde Nederlanden benoemd.
Na d. vrede v. Aken (18 Oct.'1748) ging MAURITS
't kasteel Chambord, dat hem door d. koning
geschonken was, bewonen en in 1749 bezocht
hij Frederik d. Groote, die hem met d. meeste
onderscheiding ontving. Na zijn terugkomst
leefde hij weder op 't kasteel Chambord in
't gezelschap v. geleerden, kunstenaars en
wijsgeeren en hij overl. aldaar 30 Nov. 1750. Hij
werd met groote pracht in d. kerk s. Thomas
te Straatsburg begraven en Lodewijk liet
hem aldaar een grootsch gedenkteeken door
Pigal oprichten. In 1738 deed hij zich als
militair schrijver kennen door „Mes reveries,
ou Memoires sur l'art de la guerre", dat vele
nieuwe en stout() denkbeelden over d. krijgskunst bevat. Ook heeft men v. hem „Esprit
des Lois de la tactique" (2 dln, 1767) en „Lettres
et memoires choisis parmi les papiers origi•
naux du marechal de Saxe" (1794). — Men
zie over hem: d'Espagne,„Histoire de Maurice,
comte de Saxe" (2 vol. 1775), on Taillandier,
„Maurice de Saxe" (1865), ter wijl een beschrijving zijner veldtochten in d. Nederlanden
voorkomt in „Oestreichische militarische Zeitschrift", jaarg. 1832—'37.
Maurocordatos (ALEXANDER), een vurig
strtjder voor d. bevrijding v. Griekenland,
werd gab. to Constantinopel 15 Febr. 1791
.en overl. to Aegina 18 Aug. 1865. Zijn jeugd
bracht hij voor een goed deel in Walachije,
-deels ook in Italie on Griekenland door. Na in
1821 voor goed laatstgenoemd land als woonplaats to hebben opgezocht, streed hij hier
"mast Mauromichalis, Capodistrias en andere
mannen voor d. zaak der Grieksche vrijheid,
zoowel in 't lager als in d. Nationale Ver.
gadering. Tijdens 't koningschap v. koning
Otto was MAUROCORDATOS meer dan eons
minister v: 't bevrtjde Griekenland, alsmede
gezant bij d. hoven v. Miinchen, Berlijn, London,
Constantinopel on Parijs. Gedurende d. Krimoorlog v. 1854—'56 werd hij uit laatstgenoemde
stad n. Athene teruggeroepen om er een nieuw
rninisterie samen to stollen.
Mauromichalis (PETER), ook onder d.
naam PIETRO BEY bekend, was een ijverig
strijder voor d. bevrijding v. Griekenland v.
Turkije en werd in of omstreeks 1775 in 't bergland der Mainoten (Zuid-Griekenland) gab. In
1816 was hij bey v. 't district Maina; hij voegde
.zich bij d. Hetaerie der- Philhellenen on nam
in 1821 persoonlijk deal a. d. strtjd tegen d.
Turken. In 1830 wegens sta.atkundige partijschappen to Nauplia in d. gevangenis geraakt,
herkreeg hij 2 jaar later zijne vrijheid; hij word
door koning Otto met onderscheiding behandeld on overl. 29 Jan. 1832 to Athene. — Zijn
zoon ANASTASIUS MAUROMICHALIS werd later
generaal in Griekschen dienst, in 1848 minister
v. Eeredienst en 't volgend jaar minister v.
Oorlog. Hij overl. 11 Mei 1870.
Maury (JEAN SIFFREIN), een beroemd
Fransch godgeleerde on redenaar, werd 26
-Juni 1746 te Valreas bij Avignon gab. Op zijn
19e jaar kwam hij , na in d. geestelijken stand
to zijn getreden, to Parijs, waar hij zich door
oenige ltjkredenen op vorsteltike personen
zoo gunstig bekend maakte, dat hij prior v.
Lions, abt v. Frenada en hofprediker word.
In 1789 nam hij in d. nationals vergadering
zitting als afgevaardigde der geestelijkheid
v. Peronne en hij verzette zich uit overtuiging
VI.
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met kracht tegen d. omwentelingsbeginselen,
geltjk hij ook een der hevigste bestrijders v.
't tot nationaal eigendom verklaren der geestelijke goederen was. Toen d.revolutie geheel
was losgebroken, week hij n. Rome, waar d.
paus hem in 1794 tot bisschop v. Nicaea i. p. 1.
en in 1798 tot kardinaal bonoemde. Toen d.
Franschen meester v. Italie waren, begaf
MAURY zich n. Toscane, vervolgens n. Venetia
en eindelijk n. Rusland, doch hij werd door
d. graaf v. Provence, later Lodewijk XVIII
naar d. pauselijken stool gezonden, ten einde
er d. zaak der Bourbons to beploiten. 't Verlangen naar zijn vaderland deed hem bij Napoleon verzoeken, n. Frankrijk terug to mogen
keeren; d. keizer benoemde hem tot kardinaal
v. Frankrijk on aalmoezenier bij zijn brooder
JerOme.. Vervolgens stelde Napoleon hem a.
tot aartsbisschop v. Parijs, doch, daar d. paus
die benoeming niet bekrachtigde, moest MAURY
bij d. restauratie zijn zetel verlaten. Hij begaf
zich n. Rome, waar hij eenigen tijd gevangen
gehouden werd, doch na zijn loslating wegens
zijn kundigheden met een pensioen uit d.
pauselijke schatkist begiftigd werd. Hij overl.
to Rome, 11 Mei 1817. Zijn „Oeuvres choisies"
(5 dln, 1827) bevatten d. meeste zijner redevoeringen, terwtjl zijn „Essal sur Peloquence de la
chaire" (2 dln, 1810) meermalen herdrukt is. —
Zie Ricard, „Vie du cardinal Maury" (1887).
Maury (JUAN MARIA), een Spaansch dichter en criticus, gab. in 1780 to Malaga, vestigde zich to Parijs, na Engeland on Italie
bezocht to hebben, on overl. 2 Oct. 1845. Hij
maakte zich beroemd door zijn „Espagne
poetique" (2 dln, 1826—'27), een verzameling
v. d. Spaansche lyrische gedichten met Fransche metrische overzettingen. Een verzameling zijner kleinere gedichten en opstellen
verscheen onder d. titel „Poesias castellanas"
(3 dln, 1845).
Maury (LOUIS FERDINAND ALFRED), een
Fransch oudheidkenner en geschiedvorscher,
gab. 23 Mrt 1817 to Meaux on overl. 15 Febr.
1892. Hij was sedert 1840 directeur v. d. koninkl.
bibliotheek on werd in 1860 Hofbibliothecaris v.
d. Tuilerien, in 1862 hoogl. in d. geschiedenis a. 't College de France on in 1868 directeurgeneraal v. 't Rijksarchief. Zijn belangrijkste
werken zijn „Histoire des grandes forets de
la Gauls" (1850, nieuwe dr. 1867), „Le sommeil
et les raves" (1861, 3e dr. 1865), r La terra et
l'homme" (1856) on „Croyances et legendes de
l'antiquite" (1863, 2e dr. 1865). Ook was hij modeworker a. Napoleon III's „Histoire de Jules
Cesar" (1866).
Maury (MATTHEW FONTAINE), een verdienstelijk Noord-Amerikaansch zeevaarder en
natuurkundige, gab. 14 Jan. 1806 in 't graafs.
Spottsylvania.in d. staat Virginie; hij trad in
1825 als adelborst in d. zeedienst on werd, na
verscheidene reizen gemaakt to hebben, directeur v. 't archief v. zeekaarten te Washington, terwijl hij tevens belast werd met d.
leiding v. 't hydrographisch bureau en 't zeevaartkundig observatorium. In 1861 trad hij
in dienst v. d. Geconfedereerden en als zoodanig maakte hij zich verdienstelijk ten opzichte v. d. kustverdediging der zuidelijke
staten. Na 't eindigen v. d. burgeroorlog begaf
MAURY zich n. Mexico, waar hij in dienst v.
keizer Maximiliaan d. aanplanting der kinaboomen bevorderde; hij vertoefde vervolgens
eenigen ttjd in London en begaf zich daarna
weer n. d. Vereenigde Staten v. Noord-Amerika,
waar hij 1 Febr. 1878 als hoogl. in d. natunrkunde a. d. krijgsschool to Lexington overl.
Aan d. hydrographische onderzoekingen v.
24
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heeft men 't to danken, dat d. groote
reizen op d. Atlant. of Stillen en d. Indischen
Oceaan voor 5-10 pct verkort zijn. Van zijn
werken noemen "we: „Wind and currents
charts", „Physical geography of the sea" (1856,
nieuwe uitg. 1873) en „Sailing directions". Zijn
levensbeschrijving werd in 1887 door zijn
dochter uitgegeven.
Mausoleum (Gr. mausoleion) is d. naam
V. die prachtige graftombe, welke voor Mausolus, koning v. Carie, omtr. 350 v. Chr. door zijn
gemalin Artemisia (zie Artemisia) in d. hoofdstad Halicarnassus werd opgericht. Om zijn
pracht en schoonheid telde men dit gebouw
onder d. zeven wonderen der wereld en sedert
noernde men vele prachtige graftomben mausolea. d. Eerste beeldhouwers v. Griekenland
hadden er hun kunst a. besteed. Briaxis, Scopas,
Leochares en Timotheus vervaardigden d. versiersels a. d. vier zijden v. 't gebouw; 't vierspan, dat d. kegelvormige punt ervan tooide,
werd door Pytheus gebeiteld, terwijl ook
Praxiteles volgens Vitrivius eraan gearbeid
heeft. Dit prachtig gedenkstuk, dat eerst na
d. dood v. Artemisia voltooid werd, had tot
grondslag een langwerpig vierkant en een
omtrek v. 130, bij een hoogte v. 40 M.; terwij1
d. voorzijde ervan met 36 zuilen pronkte en
24 trappen naar d. ingang v. 't gebouw leidden. — Onder d. Romoinsche mausolea was
vooral dat v. keizer Augustus op 't Campus
Martius to Rome beroemd, voorts dat v.
Hadrianus en v. Theodora d. Groote to Ravenna. In lateren tijd werden o. a. prachtige
mausolea gebouwd ter eere v. d. vorst v.
Thurn en Taxis to Regensburg, v. Fred. III
v. Pruisen en diens gemalin Louise to Charlottenburg on v. d. koningin v. Hannover in
d. stad v. dien naam.
Mauthner (Farrz), een Duitsch schrijver,
geb. 22 Nov. 1849 to Horitz bij Koniggratz,
schreef kleine comediestukken, 't sociale drama,
„Anna", d. parodieOn „Nach beruhmten Mustern" (1870 en 1880, 15e dr. 1883), d. vertelling
„Vom armen Franischko" (1880, 7e dr. 1886),
d. novellencyclus „Die Sonntage der Baronin"
(1880, 3e dr. 1884) en verscheidene romans, d. satirische „A turenbriefe" (1885), „Der letzte Deut-
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sche von Blatna" (1886), „Credo" (1886), „Von
Keller bis Zola" (1888), „Der Pegasus" (1889),

„Die erste Bank, Kleine Schul- and Feriengeschichte" (1890) e. a.
Mautner (EDUARD), een Duitsch schrijver
en blijspeldichter, geb. 13 Nov. 1824 to Pest,
was v. 1855—'64 bij d. algemeene directie
der Fransche spoorwegmaatschappij on sedert
1865 bij d. keizerlijke boekerij to Weenen
werkzaam on overt. 2 Juli 1889 to Baden bij
Weenen. Bij een door 't Weener Burgtheater
in 1851 uitgeschreven prijsvraag behaalde
MAUTNER'S stuk „Ein Preislustspiel" d. 2en prijs.
Dit en d. „Grafin Aurora" gaf hij onder d.
titel „Lustspiele" (1852) uit. Later verschenen
nog verscheidene tooneelstukken, kleine kluchten, „Gedichte" (1846 on 1858), „Kleine Erzahlungen" (1868) on „Der Nixon Weihegrusz"
(1886).
Mauve (ANTON), een beroemd Nederl. schilder, 18 Sept. 1838 to Zaandam geb. on in Febr.
1888 to Arnhem overt. Op jeugdigen leeftiy1
met an ouders n. Haarlem gegaan, woonde
hij hier tot zijn 18e jaar on oefende hij zich or
onder leiding v. d. kunstschilder P. F. v. Os
in d. teeken- en d. schilderkunst. Na vervolgens drie jaar Lang to Oosterbeek vertoefd to
hebben, vertrok MAUVE in 1859 n. Amsterdam en
vestigde hij zich in 1870 voorgoed te 's-Graven'hage. Bij voorkeur teekende hij een bevallig
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heide- of duinlandschap en tot in d. kleinigheden getrouw, wilt hij hierbij d. natuur weer
to geven. Tot zijn voorn. stukken behooren
„Bosch bij winterdag", „Avond aan zee".
„Een kudde schapen", „Hollandsche weide",
„Naar Dekkersduin", In d. schaduw", „d..
Jaagpaarden", „Windeng weer", „Rustende
ooievaarouders", „Een zonnige dag", „Een_
rustende herder" en „Een Hollandsche moostuin". Ook bestaan er verschill. aquarellen
zijn hand, die evenals zijn doeken heinde en
ver verspreid zijn. In Nov. 1890 werd in „Pulchri Studio" to 's-Gravenhage een tentoonstelling gehouden v. 189 schilderijen, teekeningen, studiOn on schetsen v. A. MAUVE en
op een verkooping to Amsterdam, 14 Apr.1891
gehouden, bracht een v. bovengenoemde stukken („Chevaux de halage" of „Jaagpaarden"),
f 4510 op.
Mayors, Zie Mars.
Max (GABRIEL CORNELIITS), den beroemd
Duitsch schilder, geb. 23 Aug. 1840 to Praag._
Zijn vader was d. bekende beeldhouwer JOSEPH
MAX. Na eerst d. schilderacademies to Praag en Weenen bezocht to hebben, begaf hij zich
in 1863 n. Munchen, om zich hier onder leiding v. Piloty verder to bekwamen. Sedert eenige,
jarenishogl.dceramiv._
daze stad. Tot zijn voorn. doeken behooren_
„Die Martyrerin am Kreuz" (1865), „Die Lowenbraut" „Die KindermOrderin", „Christusheilt ein kr
ankes Kind" en „Jeanne d'Arc aur
dem Scheiterhaufen".
Maxentius, zoon v. Maximianus (zie
volg. art.), keizer v. Rome, werd in 306 door d. Praetorianen tot Augustus uitgeroepen on
door 't yolk on d. senaat als zoodanig erkendSeverus, door d. Caesar Galerius tegen hem
on zijn vader (die zich met hem verbonden
had) afgezonden, zag zich genoodzaakt zich
a. hem over to geven on zelfs, toen Galeriuszelf in 't volgend jaar tegen horn optrok, overwon MAXENTIUS. Kort daarop geraakte hij in
twist met an vader, die n. Gallia d. wijk
nam, on nu leefde MAXENTIUS in weelde en

bloeddorst to Rome. In 't jaar 311 verklaardehij d. oorlog a. Constantijn d. Groote, voorgevende d. dood zijns vaders to moeten wreken; daze trok daarop n. Italie on versloeg d. veldoversten v. MAXENTIUS bij Turijn en
Verona, terwijl daze met een machtig lager
in Rome werkeloos bleef. Eerst toen Constantijn tot over d. Apennijnen was voortge-rukt, trok MAXENTIUS tegen hem op hij leverde
hem slag bij Pons Milvius (27 Oct. 312), doch
werd geslagen on verdronk in d. Tiber.
Maximianus, bijgenaamd HERCULIUS, was,
evenals keizer Diocletianus, v. geringe atkomst on word door dozen tot mederegent
v. 't Romoinsche rijk aangenomen. Hij was
eon ruw krijgsman, uit d. landstreek Sirmium
afkomstig, die d. vriendschap on 't vertrouwen
v. Diocletianus genoot. Hij zou uit Milaan of
Trier 't Westen des risks besturen, terwijl
Diocletianus zijn zetel in 't Oosten to Nicomedia vestigde. Zijn eerste taak was een
opstand der Bagauden of Gallischo boeren
to dempen. Dit gelukte hem niet slechts door
zijn meerclere krijgskunst, maar hij verdreef
ook d. Bourgondiers on Alemannen weer nit
Gallia. Hij waakte ook voor d. veiligheid der
kust en zond eon vloot tegen d. zeeroovers
uit onder d. beruchten Carausius, die, later
in ongenade gevallen. met d. roovers gemeeno
zaak rnaakte, Britanni6 vcroverde en zich
aldaar zeven jaar staande hield, zonder dat
MAXIMIANTIS zulks kon beletten. In 292 nano.
11AXIIANITS zijn schoonzoon Constantius Chlo•
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rus tot mederegent in 't W. aan, die in 298
Carausius versloeg en Britannia weder onderwierp. Hij zelf naci een opstand onder d.
3/1auritanie:s in Afrika bedwongen. En toen hij
na een zesjarige rust, in 303, tegelijk met Diocletianus zijn twintigjarig feest vierde, hielden
beide keizers een plechtigen triomftocht te
Rome, d. laatste, die binnen d. muren der
wereldstad gehouden word. Kort daarna, 1 Mei
305, legde MAXIMIANUS op 't voorbeeld v. Diocletianus zijn waardigheid neer en begaf hij
zich naar zijn goederen in Lucanie. Te midden
der verwarring, die nu volgde, zocht Maxentius, d. losbandige zoon v. MAXIMIANUS, die
geen deel a. 't rijk gekregen had, zich to Rome
tot keizer op te werpen en wist daze zelfs
zijn vader tot 't verlaten der rust to bewegen.
MAXIMIANUS wilde, na 't weder aanvaarden der
heerschappij, zijn zoon tot afstand dwingen;
hij kreeg daardoor vele legioenen tegen zich
en moest over d. Alpen vluchten. Daar hij
echter nergens en ook niet bij zijn schoonzoon
d. gewenschten bUstand vond, veroorloofde
hij zich zeer verraderlijke handelingen tegen d.
laatste ; hij werd bij Arles geslagen en vluchtte
n. Massilia, waar hij, door zijn eigen troepen
uitgeleverd, zijn rustelooze eerzucht met 't
leven moest boeten (310).
Maximiliaan I, Duitsch keizer v. 1493
tot 1519, was d. zoon en opvolger v. Frederik III en werd 22 Mrt 1459 geboren. Tot
zijn tiende jaar was zijn ontwikkeling zeer
achterlijk, doch sedert groeide hij naar lichaam
en geest op tot een krachtig, in kunsten on
wetenschappen ervaren jongeling. Zijn huwelijk met Maria, d. dochter v. Karel d. Stoute,
stelde hem in 't bezit der uitgebreide erfgoederen der rijke dochter v. Bourgondie,
doch bracht hem tevens in d. noodzakelijkheid d. oorlog te verklaren a. d. koning v.
Frankrijk, die een gedeelte der bezittingen
v. Maria v. Bourgondie a. zich getrokken
had. Doch ook in zijn Nederlandsche staten
had MAXIMILIAAN te kampen tegen opstand,
vooral v. d. Vlaarnsche steden. Na d. dood
zijner gemalin wikkelden d. onderhandelingen over een huwelijk met Anna v.
Bretagne en d. bij die gelegenheid gebleken
trouweloosheid des konings v. Frankrijk hem
met dezen opnieuw in een oorlog. In 1493
d. keizerlijken troon beklommen hebbende,
huwde hij Blanca Sforza, een Milaneesche
prinses, die hem wel een huwelijksgoed v.
300 000 ducaten bracht, maar hem ook drong
tot deelneming a. d. twisters v. haar huis
met andere Italiaansche vorsten. Als keizer
trachtte hij d. toestand v. Duitschland, vooral'
met betrekking tot 't rechtswezen, te verbeteren door 't instellen v. d. zoogenoemden
landvrede en v. 't Kamergerecht. Tot bevordering zijner bedoelingen met eerstgenoemde
instelling verdeelde hij Duitschland in tien
kreitsen en verbood hij d. veemgerichten. Ook
't krijgs- en postwezen, d. kunsten en wetenschappen, 't onderwijs en d. politie werden
aanmerkelijk door hem verbeterd. Frankrijk
was en bleef echter zijn aanboudende tegenstander, wat aanleiding gaf tot d. Ligue v.
Karnerijk, bij welke zich d. paus. Venetia,
Aragon en Engeland tegen Frankrijk verbonden. Gelukkiger dan in d. strijd tegen
Frankrijk was hij in dien tegen Zwitserland,
terwijl hij door onderhandelingen en door
huwelijken zijner bloedverwanten zijn macht
en zijn grondgebied aanmerkelijk uitbreidde.
Hij overl. 15 Jan. 1519 to Weis in OpperOostenrijk. MAXIMILIAAN was eon der ridderlijkste vorsten v. zijn tijd en ook als man v.
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wetenschappelijke ontwikkeling merkwaardig.
Hij heeft onderscheidene geschriften over
krijgswezen, tuinwezen, jacht en bouwkunst
nagelaten, alsmede een beschrijving v. zijn
leven, die echter eenigszins romantisch is opgesierd en a. Weisskunig in d. pen is gegeven.
Zijn kleinzoon Karel V werd zijn opvolger
op d. keizerlijken troon. — Over MAXIMILIAAN I
hebben geschreven : Ranke, „Geschichte der
rOmischen and germanischen VOlker von
1494-1535". dl. I, Klilpfel, „Kaiser Maximilian I" (1864), Ulmann, „Kaiser Max. I" (1884
e. v.), Adler. „Die Organisation der Zentralverwaltung unter Max. I" (1886), en Kirchlechner, „Kaiser Max. I als Jager" (1887).
Maximiliaan II, die 1 Aug. 1527 te
Weenen gab. werd, volgde in 't jaar 1564
zijn vader Ferdinand I als Duitsch keizer
op, nadat hij reeds vroeger tot koning v.
Bohemen (1562) en v. Hongarije (1563) was
gekroond geworden. Laatstgenoemd rijk vond
hij bij zijn troonsbeklimming in oorlog met
d. Turken, met wie hij een wapenschorsing
sloot. MAXIMILIAAN II was een verdraagzaam
worst, die d. Protestanten niet ongenegen
was. Zooveel mogelijk list hij ieder vrij in
zijn geloof, zeggende dat hij over 't geweten
zijner onderdanen geen macht bezat. d. Keizer
overl. 12 Oct. 1576 en werd opgevolgd door
zijn oudsten zoon Rudolf II, dien hem, met
nog vijf andere zonen en vier dochters, zijn
gemalin Maria, dochter v. Karel V, geschonken had. — Men kan over MAXIMILIAAN II
raadplegen: Von Miller. „Epistolae Ferdinandi I et Maximiliani II" (1808), en Koch,
„Quellen zur Geschichte Maximilians II" (2
dln, 1857—'61).
Maximiliaan (FERDINAND JOSEPH), aartshertog v. Oostenrijk on keizer v. Mexico
(1864—'67), gab. 6 Juli 1832 to Weenen, was d.
tweeds zoon v. aartshertog Frans Karol on
broeder v. keizer Frans Joseph. Van 1854—'57
was hij admiraal bij d. Oostenrijksche marine,
in welke betrekking hij verscheidene reizen
maakte en o. a. geruimen tijd in Egypte vertoefde. In 1857 trad hij in 't huwelijk met
Charlotte, d. dochter v. koning Leopold I v.
Belgie, en hij was v.1857—'59 generaal-gouverneur v. 't Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk, waarna hij ambteloos op zijn kasteel
Miramare bij Triest ging wonen. Door toedoen
v. Napoleon III nam MAXIMILIAAN in 1863 d.
hem door d. Mexicaansche notabelen aangeboden keizerskroon v. Mexico aan en hield hij
12 Juni 1864 met zijn gemalin zijn intocht in
Mexico's hoofdstad. Dadelijk begon d. keizer
a. d. uitvoering v. zijn hoogvliegende plannen
om 't 'land op to heffen en een geregeld
staatsbestuur in to stollen, maar machtiger
dan hij waren zijn tegenstanders onder d.
leiding v. d. ex-president Juarez. Ook was
Napoleon sedert 1865 d. Mexicaansche onderneming. die eigenlijk zijn werk was geweest,
hartelijk moede en hij gaf zijn troepen bevel,
zich uit Mexico terug to trekken; alle pogingen v. Charlotte, om zoowel in d. Tuilerien
als in 't Vaticaan hulp voor haar gemaal te
verkrijgen, waren vruchteloos en Charlotte
verviel zelfs gedurende haar oponthoud to
Rome tot krankzinnigheid. Nadat d. Franschen in 1867 Mexico verlaten hadden, trok
MAXIMILIAAN zich in d. sterke bergvesting
Queretaro terug, maar hij vial door verraad v.
d. overate Lopez in handers v. generaal Escobedo, word ter dood veroordeeld en 19 Juni
1867 met d. generaals Miramon en Mejia to
Queretaro gefusilleerd. Zijn lijk werd naar
Europa gebracht on in 't keizerlijk graf te
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Weenen btjgezet. Uit Maximiliaans nagelaten
geschriften verschenen o. a. „Aus meinem
Leben" (7 din, 1867) en „Mein erster Ausflug. Wanderungen in Griechenland v. Max. I"
(1869). Zie Prins Felix zu Salm-Salm, „Queretaro" (2 dln, 1868), Von Hellwald, „Maximiliaan I" (2 dln, 1869), Kendall, „Mexico unter
Maximiliaan" (1872), Prinses Felix zu SalmSalm, „Zehn Jahre aus meinem Lobe" (3 dln,
1875) e. a. werken.
Maximiliaan, d. naam v. verscheidene
keurvorsten v. Beieren, t. w. MAXIMILIAAN I,
sedert 1597 hertog, v. 1623—'51 keurvorst, geb.
17 Apr. 1573 to Landshut als zoon v. Willem V.
In Ingolstadt door d. Jezuieten opgevoed, was
MAXIMILIAAN een vijand v. d. Protestanten ; hij
voltrok in 1607 d. door d. keizer over 't Pro,
testantsche Donauworth uitgesproken ban en
behield d. stad voor zich. Na d. stichting v. d.
Protestantsche Unie ontwierp hij in 1609 d.
Kath. Ligue. Toen Frederik v. d. Palts d. Boheemsche kroon aangenomen had, versloeg
MAXIMILIAAN hem in 1619 als bondgenoot v.
keizet Ferdinand II a. d. Witten Berg en
hij verkreeg daarvoor in 1623 d. a. d. Palts
ontnomen keurvorstelijke waardigheid en in
1648 voor andere d. keizer bewezene diensten
d. Boven-Palts. Hij overt. 27 Sept. 1651 to
Ingolstadt en liet twee minderjarige zoons
na, v. wie d. oudste, Ferdinand Maria, onder
voogdij a. d. regeering kwam. Voor hem
had Maximiliaan een ,.Anleitung zur Regierungskunst" geschreven (in 1822 door Aretin
uitgeg.). Zie Aretin „Geschichte des Kurfursten Maximilian I" (1842). — MAXIMILIAAN II
MARIA EMANUEL (1679-1726), een kleinzoon
v. d. voorg., geb. 11 Juli 1662 als zoon v.
prins Ferdinand en prinses Adelheid v.
Savoye. Hij hielp in 1683 't door d. Turken
bedreigde Weenen bevrijden en vocht daarna
roemrijk voor Oostenrijk in Hongarije, a. d.
Rijn en in Italic. In 1690 ward hij keizerlijk
generalissimus en hij was v. 1692—'99 Spaansch
stadhouder in d. Zuidelijke Nederlanden. In
d. Spaanschen successie-oorlog als bondgenoot
v. Frankrijk in 1704 herhaaldelijk overwonnen
en met zijn broader, keurvorst Joseph Clemens v. Keulen, in d. ban gedaan, kwam hij
eerst door d. vrede v. Baden in 1714 weer in
in 't bezit zijner landen. Hij overt. 26 Febr.
1726 en ward opgevolgd door zijn zoon Karel
Albrecht, d. lateren keizer Karel VII. Zie
Noorden, „Die Spanische Erbfolgekrieg" (1870),
en Ruith, „Max Emanuel, Kurfiarst v. Bayern
und die Donaustadte" (1889). — MAXIMILIAAN III
JOSEPH (1745—'77), geb. 28 Mrt 1727 als zoon
v. Karel VII en hertogin Marie Amalie, d.
dochter v. keizer Joseph I; hij liet na zijns
vaders dood bij 't verdrag v. Filssen (22 Apr.
1745) alle aanspraken op Oostenrijk varen,
was een wijs vorst, die d. wetenschap, waarvoor hij in 1759 to Mtnchen een academie
stichtte, begunstigde, on overt. 30 Dec. 1777
als d. laatste telg v. d. jongere hoofdlinie v.
Wittelsbach. Karel Theodoor v. d. Palts, uit
't huis Sulzbach, volgde hem op. — MAXIMILIAAN IV, zie onder MAXIMILIAAN, koningen
v. Beieren.
IVIaximiliaan, d. naam v. twee koningen
v. Beieren.
MAXIMILIAAN I JOSEPH, sedert 1799 keurvorst,
v. 1806—'25 koning, word 27 Mei 1756 to
Schwetzingen als zoon v. prins Friedrich v.
Tweebruggen-Birkenfeld geb. In 1795 volgde
hij zijn broer, hertog Karel II, in Palts-Tweebruggen op en hij ward, toen met keurvorst
Karel Theodoor d. stam Palts-Sulzbach in
1799 ultstierf, keurvorst v. Beieren. Nadat hij
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in 1805 tot d. Rijnbond was toegetreden, nam
hij 1 Jan. 1806 d. koningstitel aan doch hij trad
door 't verdrag v. Ried 8 Oct. 1813 a. d. ztjde
der Bondgenooten on gaf Beieren in 1818 een
grondwet. Hij was een goad on welwillend
vorst, die o. a. in 1808 d. Mtinchener Kunstacademie stichtte on 13 Oct. 1825 op 't slot
Nymphenburg overt. Zijn leven beschreven
SOW (1817) en Von Lerchonfeld (1854).
MAXIMILIAAN II JOSEPH, geb. 28 Nov. 1811
als zoon v. d. toenmaligen kroonprins, d.
lateren koning Lodewijk I; hij vertoefde. sedert
1842 gehuwd met prinses Marie v. Pruisen
(geb. 15 Oct. 1825), 't liefst op Hohenschwangau, dat hij liet restaureeren en verfraaien.
Ten gevolge v. d. troonsafstand zijns vaders
kwam MAXIMILIAAN reeds in 1848 onverwacht a. d. regeering. Tal v. beroemde dichters en geleerden werden door hem n.Bei , ren
geroepen; ook stichtte hij o. a. d.„Histori,che
Kommission". hij schiep 't nationale museum,
verfraaide Munchen (Maximiliaanstraat) en
behartigde op velerlei wijzen 't welzijn v. zijn
yolk. MAXIMILIAAN overt. 10 Mrt 1864 to Mtinchen en ward eerst opgevolgd door zijn zoon
Lodewijk II, daarna (in 1886) door diens broeder Otto. Zijn leven beschroef SOW (1864); zijn
briefwisseling met d. philosoof Schelling ward
door Frost en Leist uitgeg. (1890). Zie ook
Bodenstedt, „Eines KOnigs Raise" (1879).
Maximiliaan Joseph, hertog v. Beieren,
geb. 4 Dec. 1808 to Bamberg als eenige zoon
v. hertog Pius August in Beieren (overt.
3 Aug. 1837), trad in 1827 in d. Kamer v. d.
Rijksraad, ward in 1848 luitenant-generaal en
later generaal der cavalerie en overt. 15 Nov.
1888 to Miinchen. Hij schreef ,Wanderung
nach dem Orient" (1839, 2e dr. 1840)
on onder
'
d. naam PHANTASUS verscheidene drama's on
novellen ; later verscheen v. hem een „Sammlung oberbayrischer Volkslieder und Singweisen" (1846). Van zijn dochters is ELIZABETH,
geb. 24 Dec. 1837. sedert 1854 gehuwd met
keizer Frans Joseph I v. Oostenrijk en MARIE
d. gewezen koningin v. Napels.
Maximiliaan van Wied, Zie MedNeuwied.
Maximiliaans Torens, aldus genoemd
naar hun uitvinder, d. aartshertog Maximiliaan
v. Oostenrijk, werden 't eerst bij d. bevestiging
v. Linz aangewend en zijn afzonderlijk liggende,
gemetselde en tot verdediging ingerichte
werken. d. MiddellUn des torens is v. onderen
36, v. boven 33 1:2 M., terwijl 't bovenplat
10 M. boven d. grachtbodem on 5 M. boven
d. beganen grond verheven is. In 't midden
heeft men een hollen cylinder v.3 M. middellUn
en tuss. dien cylinder on d. buitenmuur een
rij overwelfde pijlers. Hierop rusten twee
ringvormige bomvrije gewelven. d. Bomvrije
kelders dienen tot magazijnen enz. d. Toren
heeft twee verdiepingen, waarvan d. bovenste
v. schietgaten voorzien en met twee houwitsers bewapend is on d. onderste tot logement
voor 150 man dient. Boven op 't plat heeft
men een aarden borstwering, waarachter een
cirkelvormige bedding ligt. Dit bovenplat is
met stukken bewapend, wier affuiten een
eigenaardige inrichting hebben. zoodat 11 stukken korte 24 ponders) naast elk. geplaatst en
op 'tzelfde doe! gericht kunnen worden. d.
Toren is door een gracht en een aarden borstwering omringd, welke laatste bijna tot d.
zool v. 't bovenplat reikt. Men berekent d.
kosten voor d. bouw v. zulk een toren op
circa 48 000 gulden.
Maximinus is d. naam v. twee Romeinsche keizers. d. Een, cAJUS JULIUS VERUS MAXI-
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MINUS, btjgenaamd THRAX (d. Thraci6r), zoon
v. een herder, had zich ale soldaat onder Septimius Severus door buitengemeene kracht
en grooten mood bekend gemaakt en ward
door Alexander Severus tot opperbevelhebber
v. 't leger benoemd en door 'tkrijgsvolk na diens
dood (235) tot keizer uitgeroepen. Als zoodanig
verwierf hij zich roam door zijn veldtochten
tegen d. Germanen, doch zijn woeste wreedheid
en d. gestrengheid, waarmee op zijn bevel d.
hooge belastingen werden ingevorderd, dreven
zijn onderdanen tot een oproer, dat eerst in
Afrika uitbrak, doch door d. stadhouder aldaar
nog ward bedwongen. d. Romeinsche senaat
evenwel verklaarde zich kort daarna tegen
hem en stelde twee keizers en een Caesar
aan, waarop alle provinci6n in opstand kwamen en MAXIMINUS in 238 met zijn leger n.
ItaliO trok. d. Tegenstand, dien hem Aquileja
hood, verbitterde hem bij d. belegering zoodanig, dat hij tot ongehoorde wreedheid tegen
zijn eigen leger verviel, wat ten gevolge had,
dat ook zijn soldaten tegen hem opstonden
en horn met zijn zoon om 't leven brachten.
d. Ander, CAJUS GALERIUS VALERIUS MAXIMINUS, bijgenaamd DAZA, een Illyrier v. lage
geboorte, ontving v. d. keizer Galerius in 305
d. Caesarstitel on ward door hem a. 't hoofd
der oostelijke provincien gesteld, die hij met
willekeur on wreedheid regeerde. Hij nam in
307 d. titel Augustus aan. Toen hij d. vereeniging v. Constantijn d. Groote en Licinius
vernam, trok hij tegen d. laatste to velde,
doch hij ward in 313 bij Adrianopel geslagen en
bracht zichzelf to Tarsus om 't leven.
/V/a.xin2o vicz of lltIaxirnowitz (KAREL
JOHAN), een Russisch botanicus, geb. in Nov.
1827 en overt. 16 Febr. 1891 to s. Petersburg,
waar hij . gedurende 40 jaar a. 't hoofd stond
v. d. keizerlijken botanischen tuin. HU vergezelde Bunge, Ruprecht e. a. op een wetenschappelijke reis n. Ltjfland on Ingermannland
en bezocht in 1854 d. landen v. d. Amoer
in Siberia. Later volbracht hij nog een botanische reis n. Japan. 't Resultaat v. al
deze tochten ward door hem neergelegd in
tal v. werken, waarvan we noemen: „Primitiae florae Amurensis", „Flora Mandschuriae
rossicae" en „Flora japonica". In 1875 ward
door MAXIMOVICZ een bezoek gebracht a. 't
herbarium v. Leiden.
Maximum en Minimum. d. Beteekenis
v. 't Latijnsche woord maximum is 't grootste,
't hoogste. 't Is 't tegengestelde v. minimum,
't kleinste, 't laagste. In d. wiskunde verstaat
men door maximum d. waarde v. een veranderlijke grootheid of v. eenige functie eener
veranderlijke grootheid, die grooter is dan d.
onmiddellijk voorgaande on dan d. onmiddellijk volgende waarde. Zij bijv. F (x) een functie
v. d. veranderlijke grootheid x. Laat deze voor
x= a een maximum worden. Zij verder 6, a
een oneindig kleine aangroeiing v. a; F (a— p a)
en F (a + P a) zijn d. waarden v. F (x), die
F (a) onmiddellijk voorafgaan en volgen.
Dan zullen F (a) — F (a — p a) en F (a) —
F (a 4- p a) beide positief zijn. Wanneer d. genoemde verschillen beide negatief zijn on dus
F (a) zoowel kleiner dan F (a + n a) als kleiner dan F (a — p a) is, dan wordt F (x)
voor x = a een minimum. Zijn daarentegen
F (a ± n a) of F (a — / a) onbestaanbaar of
hebben bovengenoemde verschillen verschillend teeken, dan is F (x), voor x = a, noch
maximum, noch minimum. Dezelfde functie
kan voor meer waarden v. d. veranderlijke
grootheid een maximum of minimum worden.
Wanneer F (x) = x3 — 9x2 + 15 2 is, zal
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F (x) voor x=1 een maximum zijn, daarentegen voor x = 5 een minimum. In 't eerste
geval is F (x) = 9, in 't laatste is F (x) = — 23.
Door andere waarden voor x to nemen zal
F (x) wel een grootere of kleinere waarde dan
d. opgenoemden kunnen verkrijgen, doch niet
zoodanige waarden, die a. d. bepaling v. maximum of minimum voldoen. d. Differentriaalrekening wijst d. weg aan, langs welken men
gemakkelijk tot d. kennis v. 't bestaan v.
maxima of minima kan geraken; in sommige
gevallen echter zal men v. d. variatie-rekening
gebruik moeten maken. d. Theorie der maxima
on minima is voornamelijk door Euler en
Lagrange ontwikkeld, ofschoon ook d. broeders
Bernoulli, Newton en Maclaurin zich daarmee bezig gehouden hebben; zelfs in d. geschriften v. Apollonius wordt over genoemd
onderwerp reeds een en ander aangetroffen.
Tjjdens d. Fransche omwenteling bepaalde d.
regeering, als bezuinigings-maatregel, een
hoogsten prijs voor d. levensmiddelen en
stelde zij zware straffen vast voor hen, die
daar boven gingen. Dezen prijs gaf men d.
naam maximum. 't Bleek echter weldra, dat
dit besluit een zeer ongunstigen invloed op
handel on nijverheid uitoefende, zoodat 't reeds
vOOr d. val v. 't schrikbewind veel v. zijn
kracht verloren had on na dien val ingetrokken word.
Maximus Tyrius, aldus genoemd naar
zijn geboortestad Tyrus, was een leeraar der
welsprekendheid on wijsbegeerte in d. laatste
helft der 2e eeuw n. Chr. en leefde bij afwissoling in Griekenland en to Rome. Wij bezitten v. hem 41 wijsgeorig-rhetorische verhandelingen, waarin hij zich een aanhanger v. 't
Platonisme betoont.
Maxwell (JAMES CLERK), een der grootste
Engelsche natuurkundigen, geb. in 1831 to
Edinburgh, studeerde in zijn geboorteplaats
on to Cambridge on ward in 1856 hoogl. to
Aberdeen, in 1860 to Londen en in 1871 to
Cambridge, waar hij in 1880 overl. Hij schreef
o. a. „Essay on the stability of the motion of
Saturn's rings" (1859), „Theory of heat" (4e dr.,
1875), „Treatise on electricity and magnetism"
(1873, 2 dln) on „Matter and motion" (1888).
May (Sir THOMAS ERSKINE), een Engelsch
geschiedschrijver, geb. in 1815, was v.1871—'86
clerk v. 't Engelsch Lagerhuis on ward in
1866 tot baronet verheven. Zijn voorn. werken
zijn : „A treatise of the law, priveleges, proceedings and usage of Parliament" (9e dr.,
1883) en „Constitutional history of England,
1760-1860" (3 dln, 3e dr. 1871).
.1V/a3rbac h (ALBERT VON), een Pruisisch
staatsman, geb. 29 Nov. 1822 to Warne in
Westphalen, maakte zich verdienstelijk bij d.
aanleg v. verschill. spoorwegen in 't Duitsche
rijk on ward eerst lid v. d. Rijksdag on in
1878 en '79 minister v. Koophandel en v. Openbare werken to Berlijn. Keizer Frederik III
vorhief helm in 1888 tot ridder v. d. Zwarten
Adelaar.
Mayenne, een depart. in 't N.-W. v.
Frankrijk, beslaat een oppervl. v. 94 vk. mijlen
met 340 065 inw. on bestaat uit 't westel. deal
v. d. voormalige prov. Maine en 't N. v.
Anjou. 't Vruchtbare land vormt een golvende
vlakte, die door eenige heuvelreeksen doorsneden wordt. d. Gelijkn. rivier doorstroomt
't depart. v. N. n. Z.; d. bergen leveren ijzererts,
steen- en bruinkolen, leisteen en naast bouwsteen ook warmer. Uit appelen on peren wordt
in groote hoeveelheid cider gemaakt en deze
wordt uitgevoerd. Ongeveer 1/3 der oppervl. is
met bosch bedekt. d. Teelt v. paarden, run-
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deren en varkens is aanzienlijk, minder belang
rijk d. schapenteelt. d. Industrie bestaat in
katoen- en wolspinnerij, katoen- en linnenweverij, ijzergieterij en fabricage v. machines.
't Depart. is verdeeld in d. arrondissementen
Laval, Château-Gontier en Mayenne; d. hoofdstad is Laval. — Mayenne, d. hoofdplaats v.
't gelijknamige arrondissement, ligt a. d.
bovenloop der Mayenne en telt 11 200 Mw.
Eens was 't d. hoofdstad v. een hertogdom;
't oude slot is in een gevangenis herschapen.
d. Kerk Notre-Dame is in 1110 gebouwd, d.
kerk s. Martin is een overblijfsel v. Romaanschen stijl. d. Inw. houden zich voornamelijk
met weverij, spinnerij en kalkbranderij bezig.
.RiverMayen e
ontspringt in 't N. v. —d't
gelijknamige depart. en vormt in Anjou met
d. vereenigde Sarthe en Loir boven Angers
d. Maine, een rechter zijrivier der Loire.
Mayer (J. T ), Zie Mayer, J. T.
Mayer (KARL FRIEDRICH HARTMANN), een
Duitsch dichter en een vriend v. Uhland en
Kerner, geb. 22 Mrt 1786 te Neckarbisschofshelm, werd in 1807 advocaat te Heilbronn,
trad in 1818 in staatsdienst en werd in 1824
geplaatst bij d. Justitie te Waiblingen; in 1833
werd hij als liberaal lid afgevaardigd n. d.
Tweede Kamer. Na sedert 1843 bij d. justitie
te Tubingen werkzaam te zijn geweest en
daarna eenigen tijd ambteloos te hebben geleefd, overl. hij 25 Febr. 1870. Hij schreef
„Lieder" (1833, 3e dr. als „Gedichte", 1864) en
gaf uit „Lenaus Briefe an einen Freund"
(2e dr., 1853) en „L. Uhland, seine Freunde
und Zeitgenossen" (2 dln, 1867).
Mayer (JULIUS ROBERT VON), geb. te Heilbronn 25 Nov. 1814, studeerde in d. geneeskunde te Tubingen, Munchen en Parijs, ging
als .scheepsarts n. Batavia en werd in 1841
geneesheer in zijn geboortestad, waar hij
20 Mrt 1878 overl. In 1876 werd hij in d. adelstand opgenomen. Hij schreef o. a. „Bernerkungen fiber die KrAfte der unbelebten Natur"
(1842), „Die organische Bewegung in ihrem
Zusammenhang, mit dem Stoffwechsel" (1845),
„Beitrage zur Dynamik des Himmels" (1848),
„Bemerkungen fiber das mechanische Aequivalent der Warme" (1851), „Naturwissenschaftliche Vortrage" (1871) en „Die Torricelli'sche
Leere und fiber AuslOsung" (1876).
Mayhew (HENRY), een Engelsch schrijver,
geb. 25 Nov. 1812 te Londen, was sedert 1841
een tijdlang medeuitgever v. d. „Punch", die
hij stichtte. 't Grootste deel zijner humoristische werken heeft hij met zijn brooders
HORACE en AUGUSTUS MAYHEW uitgeg. Ook
schreef hij The rnormons" (1852), The wonders of science" (1855) e. m. a. Hij overl. 25
Juli 1887 te Londen.
Maynooth, Zie Kildare.

Mayo (RICHARD SOUTHWELL BOURKE, graaf
v.), een Engelsch staatsman, geb. 21 Febr.
1822 te Dublin, werd in 1847 als conservatief
lid n. 't Lagerhuis afgevaardigd en in 1852
tot secretaris voor Ierland benoemd, welke
betrekking hij in 1859 voor d. tweede maal
aanvaardde. In 1866 werd hij lid v.'t Kabinet;
hij erfde in 1867 bij zijns vaders dood d. titel
graaf en werd in 1868 vice-koning v. Indie.
Als zoodanig werd hij 8 Febr. 1872 door een
Mohammedaansch misdadiger te Port Blair
vermoord. Zijn leven beschreef Hunter (2 dln,
1875).
Mayo, 't noordwestelijkste graafs. v. d.
Iersche prov. Connaught, telt op vk. mijlen
245 200 inw. d. Hoofdrivier is d. ^Ioy Diver;
't W., N.-W. en N.-0. is bergachtig, terwijl
't graafs. in 't Z. en 0. een golvend laagland
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vormt. d. Grootste der talrijke meren zijn
't Mask-, Carra-, Cullin- en Connmeer. Veeteelt en visscherij, vooral zalmvangst, zijn d.
voorn. middelen v. bestaan. d. Hoofdstad is
Castlebar.
Mayotta (Arab. M'ayata), door d. inboorlingen ook Mahori geheeten, 't zuidelijkste v.
d. Oost-Afrikaansche eilandengroep der Comoro.eilanden, is een Fransche bezitting en
telt op 7 vk. mijlen oppervl. 10 000 inw. 't Is
door een koraalrif omgeven en door vulkanische, tot 642 M. stijgende bergen ingenomen.
d. Voorn. producten zijn suiker en rum. Een
kabel verbindt Mayotta met Zanzibar en Madagascar. d. Hoofdplaats is Dsaudsi, d. voorn.
handelsplaats Msapere.
Mayr (simoN), een verdienstelijk componist,
in 1763 te Mendorf bij Ingolstadt in Beieren
geb. Hij ontving 't eerste onderwijs in d.
muziek v. zijn vader, die organist was, en
bekwam later, zich te Bergamo bevindende,
in graaf Pesenti een beschermer, die hem d.'
gelegenheid verschafte om te Veneti6 onder
leiding v. Bertoni zijn studien voort te zetten.
Na d. dood v. d. graaf werd hij kapelmeester
der kerk v. Sta. Maria te Bergamo en schreef
hij eenige opera's, die echter door die Y. Rossini
op d. achtergrond geraakt zijn. Hij overl.
2 Dec. 1845. Onder zijn opera's is d. „Lodoisca"
d. meest bekende; d. overige 72 zijn meerendeels vergeten. Zijn oratoria en cantaten
onderscheiden zich door eenvoudigheid en
goede instrumentatie.

Mazade (CHARLES DE), een Fransch journalist, geb. in 1821 te Castel Sarrasin (Tarn
et Garonne), werd in 1846 medewerker v. d.
„Revue des Deux Mondes", waarvoor hij tot
1858 en vervolgens nogmaals sedert 1868 d.
politieke kroniek bewerkte. Bovendien gaf hij
nog talrijke geschiedkundige en letterkundige
geschriften uit, waarvan we noemen „L'Italie
moderne" (1864), „La Pologne contemporaine"
(1863), „Lamartine, sa vie literaire et politique"
(1873), „La guerre de France" (2 dln, 1875), „Le
comte de Cavour" (1877) en „Le comte de Serre".
Mazatlan, een havenplaats a. d. westkust v. Mexico en d. grootste stad v. d. staat
Sinaloa, telt 17 400 inw. en heeft een fraaie
kathedraal, ijzergieterij en katoenindustrie. d.
Voorn. art. v. uitvoer zijn zilvererts, paarlemoor, orseille e. a.
Mazamet, een stad, in 't Fransche depart.
Tarn, a. d. Arnette, een linker zijrivier v. d.
Thore, gelegen, telt 14 430 inw., die wolspinnerij
en -weverij en ververij uitoefenen.
Mazarin (JULES), eigenl. JULIO MAZARINI,
werd 14 Juli 1602 te Piscina in d. Abruzzen
uit een adellijke Siciliaansche faro. geb.; hij
was eerst in staatsbetrekking bij d. paus geplaatst, maar werd door d. minister Richelieu
n. Frankrijk geroepen (1U39), verkreeg 2 jaar
later d. kardinaalshoed en werd bij Richelieu's
dood (1642) minister en bij dien v. Lodewijk
XIII in 't volgend jaar lid v. d. raad v. regentschap gedurende d. minderjarigheid v. Lodewijk XIV. d. Koningin-moeder Anna v. Oostenrijk, d. regentes, benoemde hem weldra tot
eersten minister en plaatste zoodoende alle
macht in zijn handen. d. Adel en 't parlement
v. Parijs, beide door Richelieu gefnuikt, traehtten nu 't hoof(' weer te verbetien ; 't laatstgenoemde college vooral weigerde, door 't
yolk gesteund, zijn goedkeuring to schenken
a. 't hellen der belastingen, die 't voeren v.
d. oorlog tegen Oostenrijk en Spanje noodzakelijk maakte, daar d. strijd (ook na d.
Munsterschen vrede) tegen Spanje niet ophield. Toen MAZARIN twee parleiuentsleden
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of gevangen nemen, stonden d. Parijzenaars
-op; zij dwongen d. regentes tot d. in vrijheidstelling der beide leden en d. inwilliging v. een
deel der door 't parlement geeischte (of terugge6ischte) voorrechten. Daar MAZARIN echter
na daze bewilliging een leger bijeentrok en
d. opstandelingen wilde straffen, ontstond er
een burgeroorlog, bekend onder d. naam d.
Fronde (zie dat art.), die gedurende 5 jaar gewoed heeft en waaraan d. veldheeren Turenne
-en CondO, die nu eons voor d. volkspartij,
dan weder voor MAZARIN streden, een werkzaam deal namen. In 1651 was d. kardinaal ge- noodzaakt Frankrijk to verlaten en zich to
Keulen op to houden, terwijl een besluit v. 't
parlement zijn verbanning uitsprak. d. Partij
echter, die hem bestreden had, was in zich
zelf verdeeld; d. hooge adel kon met 't parlement niet overeenstemmen on dit werkte
gunstig voor MAZARIN. Hij keerde terug,
voegde zich bij d. regentes on d. koning, vatte
onweersproken zijn gezag weer op en deed in
1653 door z(jn zoge d. burgeroorlog ophouden.
Nu bleef hij 't stelsel v. Richelieu voortzetten; hij deed alles om 't koninklijk gezag in
Frankrijk onbeperkt to maken en slaagde
-daarin volkomen. Na in 1659 d. langdurigen
oorlog met Spanje door d. vrede der Pyrenean
,geoindigd to hebben, overl. MAZARIN 9 Mrt
1661. — Men zie uitvoeriger over hem: Chexuel „Histoire de France sous le ministers
Mazarin" (1882) on Masson „Mazarin" (1886).
Mazarron (Almazarron), een stad in d.
Spaansche prov. Murcia, 't W. v. Cartagena
gelegen, telt 11 000 inw., die ijzer en lood
ontginnen, almagra (een roods aarde, die
onder d. snuif v. Sevilla gemengd wordt), aluin
on soda vervaardigen. d. Haven v. Mazarron
voort hoofdzakelijk ertsen uit.
Mazelen (Morbilli) is een ziekte, die tot d.
Keefe of koortsige uitslagziekten behoort on
.zoo veelvuldig kinderen aantast, dat men
haar met recht een kinderziekte noemt. Hierop
.echter zijn vele uitzonderingen, daar menschen v. allerlei leeftijd, zelfs zeer oude lieden,
niet v. haar verschoond blijven. Zij heerscht
meestal epidemisch, is besmettelijk (miasmatiseh-contagieus), doch tast gewoonlijk slechts
43enmaal d. mensch aan. Zij is over 't algemeen goedaardig, ofschoon er nu on dan
kwaadaardige epidemie6n v. mazelen heersch-ten, die een menigte lijders ten grave
sleepten.
d. Mazelen beginnen gewoonlijk met catarrhale voorboden: verstoptheid in d. neus,
hevig niezen, een korte, droge, blaffende hoest,
heeschheid, rood opgespoten bindvlies der
oogen, tranenvloed enz. Hiermee verbindt
zich d. koorts, nu eons moor, dan minder
hevig, soms trekkingen, ijlhoofdigheid, braking
of diarrhea. Dit tijdperk noemt men 't wordings- of ontwikkelingstijdperk (stadium invasionis); 't duurt nu eons langer dan korter,
nooit korter dan 3 of 4 dagen. Nu ontstaat d.
.eruptie of uitbotting (stadium eruptionis) v. d.
uitslag, eerst in 't aangezicht en a. d. hals, I
vervolgens langs schouders, borst, rug enz.
naar beneden dalende. Hierbij blijven d. catarrhale aandoeningen bestaan of daze worden nog
heviger; 't slijmvlies v. mond-, nous. en keelbolte wordt soms zeer rood en ook wel gevlekt, als met mazelen bezet. Dit tijdperk is
soms kort (24 tot 36 uren), soms langer (tot
drie dagen). Is d. uitbotting afgeloopen, dan
blijft d. uitslag ongeveer 2 of 3 dagen in vollen
bloei staan (stadium florescenfiae) en hij begint
dan in dezelfde orde, waarin hij to voorschijn
kwam, to verbleeken on langzamerhand to
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verdwijnen, waarmee een nieuw on laatster
tijdperk begint, dat der afschilfering (stadium
desquamationis), waarbij d. huid met meal- of
zemelachtige schilfers afvalt on 't jeuken soms
zeer hevig is. Ook dit tijdperk duurt 3 of 4
dagen (soms veel langer, zelfs eenige woken)
en hiermee is dan d. regelmatige goedaardige
ziekte afgeloopen.
d. Mazeluitslag bestaat uit op vlooienbeten
gelijkende, bleekroode vlekken v. hoogstens
d. grootte eener lingo, in haar midden een
klein knobbeltje hebbende (een gezwollen huidkliertje), zoodat d. huid over 't geheel ruw op
't gevoel is (morbilli papillosi). In 't midden
v. d. vlek merkt men in d. regal eon klein
haartje op, uit 't huidkliertje voortkomende.
In 't algemeen is d. uitslag zeer vluchtig on
kan hij door tocht of to koude kamerlucht, door
sterke purgation enz. Licht snel verdwtjnen,
waarop dan dikwijls hevige naziekten volgen.
Evenals d. huid worden ook d. slijmvliezen
door mazelen aangedaan (vooral die v. d.
bovenste ademhalingsorganen, met inbegrip
v.. die der oogen on neusholten), zoodat men
ook daarop een roodheid met vlekken waarneemt, met verschill. uitzweetingsproducten,
zweervorming enz. (inwendige mazelen), vanwaar dan ook longontsteking, kinkhoest, kroep
enz. ontstaan ; zeldzamer neemt 't slijmvlies
v. maag en darmen daaraan deel, in welk geval men mond- on keelontsteking, braken,
diarrhea enz. waarneemt, of worden andere
slijmvliezen aangetast, bijv. die v. 't oor en
v. d. piswegen, vanwaar doofheid, nierziekten enz. ontstaan.
In zeldzame gevallen openbaren zich d.
mazelen alleen door d. koorts on 't lijden der
slijmvliezen, zonder uitslag op d. huid.
d. Mazelen heerschen meestal in d. eerste
helft v. 't jaar bij nat-koud weder; zij beginnen
dikwijls reeds in d. winter, duren tot in d.
zomer voort on staan niet zelden in verband
met epidemieon v. kinkhoest, griep on roodvonk. d. Smetstof is v. een vluchtigen aard,
inentbaar on ontwikkelt zich voornamelijk in
't tijdperk der vervelling. d. Tijd, die er verloopt tuss. d. opneming der smetstof en 't
uitbreken der mazelen, is vrij standvastig 14
dagen. Sommige mazelen-epidemieen hebben
een zeer kwaadaardig karakter, bijv. 't rotachtige, waarbij d. uitslag donkerrood gekleurd
is on or bloeduitstortingen in d. huid ontstaan
(zoogenaamde zwarte mazelen), of een valsch
karakter, waarbij, oogenschijnlijk zonder oorzaak (waarschijnlijk meestal door uitzweetingen in d. longen), plotselinge dood voorvalt.
VOOr d. vervelling is d. lijder 't gevaar niet
to boven, want juist in dit tijdperk komen
nog dikwijls genoeg slechte uitgangen voor,
terwijl ook d. naziekten der mazelen some
veel bedenkelijker zijn dan zij zelve.
Voorbehoedende middelen tegen d. mazelen
bestaan er weinig of niet; omtrent d. voorbehoedende inentingen zijn d. stemmen nog
steeds verdeeld en alleen bij zeer goedaardige
epidemieOn heeft men soms opzettelijk d. kinderen a. d. besmetting blootgesteld, met 't doel
hun een lichten vorm v. d. mazelen to doen
bekomen on hen daardoor voor eventueele
ongunstiger vormen to behoeden. Zooals wij
zagen, zijn d. mazelen op verre na niet altijd
een lichte, gevaarlooze ziekte on 't is due
raadzaam in alle gevallen d. raad v. een geneesheer bij haar behandeling in to roepen.
Mazeppa (JOHAN), Russisch IWAN STEPANOWITSJ MASEPA, hetraan der Kozakken, ward
gab. in of omstr. 1645 en kwam in zijn jeugd
ale page a. 't hof v. d. Poolschen koning Johan
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Casimir, waar hij d. gelegenheid vond, zich in
onderscheidene kunsten en wetenschappen to
oefenen. Een toeval verdreef hem vandaar
en legde tevens d: grond tot zijn latere verhefting. Een Poolsch edelman namelijk, Falibowski genaamd, betrapte MAZEPPA op ongeoorloofden orugang met zijn vrouw. d. Beleedigde echtgenoot list hem naakt on rugge
lings op zijn eigen paard binden on joeg 't
dier aldus wag. 't Is, geltjk men weet, in die
houding, dat hem d. beroemde schilderij v.
Horace Vernet voorstelt. 't Paard rondo met
zijn door takken on dorens gehavenden meester naar diens afgelegen goederen en uit
schaamte ,frerliet MAZEPPA 't Poo]sche hof en
vestigde hij zich in d. Oekraine, waar hij zich
door lichaamskracht, dapperheid on kunde
grooten naam onder d. Kozakken maakte,
zoodat hij secretaris en adjudant v. d. hetman
Samoilowitsj ward en dozen in 1687 opvolgde.
Ook won hij d. genegenheid v. Peter d. Groote,
die hem met gunstbewtjzen overlaadde en hem
tot vorst v. d. Oekraine benoemde. Doch nu
wilde MAZEPPA zich v. alle of hankelijkheid
ontslaan on knoopte hij onderhandelingen a.
om zich a. d. opperheerschappij v. d. czaar to
onttrekken en d. Oekraine onder zekere voorWaarden a. d. kroon v. Polen to brengen.
Peter d. Groote, daarvan door d. Kozakkengeneraal Kotschubey en d. overste v. Pultawa,
Isra, onderricht, wilde d. beschuldiging niet
gelooven en zond zelfs d. aanklagers n. MAZEPPA, die hen ter dood list brengen. Doch
later ward d. czaar overtuigd v.'t verraad hij
list onderscheidene aanhangers v. MAZEPPA
ombrengen en hem zelf in beeltenis verbranden. Daze wendde zich daarop tot Karel XII
v. Zweden, doch vluchtte, na diens ongelukkigen tocht naar d. Oekraine, naar Bender, waar
hij in 1709 overl. Lord Byron heeft MAZEPPA
tot onderwerp v. een schoon gedicht gemaakt,
graaf Taddeo Bulgarin tot dat v. een fraaien
historischen roman on Gottschal tot dat v. een
drama.
Mazois (FRANcors), een Fransch architect,
geb. in 1783 to Lorient (Morbihan) en overl. in
1826 to Parijs, was een der bests leerlingen v.
Percier on heeft in zijn korten levensloop veel
tot stand gebracht on ook talent en smaak
als schrijver a. d. dag gelegd. Hij was voornamelijk werkzaam in Parijs en in 't zuiden
v. Italie. Behalve vier huizen in 't kwartier
Francois I bouwde hij in eerstgemelde stad
d. passage Choiseul en d. passage Sauced°.
Te Rheims herstelde hij 't aartsbisschoppelijke
paleis, to Napels 't paleis Portici en to Rome
klooster en d. kerk San Trinita, door welke
werken hij zich een grooten naam verwierf.
Vervolgens teekende daze kunstenaar op d.
plaats zelf d. overblijfselen v. Pompeji met
groote zuiverheid on nauwkeurigheid, welke
teekeningen hij in een prachtwerk uitgaf, getiteld „Les ruines de PompOji", waarvan 20
afleveringen bij zijn leven on d. 10 overige
na zijn dood 't licht zagen. d. Koning v. Napels
verleende hem voor dozen kunstarbeid d.
titel kabinet-teekenaar. Een ander work v.
zijn hand is getiteld „Le palais de Scaurus",
met gravures. 't Verscheen in 1820 on ward
in 't Engelsch, Duitsch on Italiaansch vertaald.
Van meer belang zijn echter zijn werken:
„Sur les ruines de Paestum", „de Pouzzoles",
„d'Herculanum", „MOmoire sur les embellissemons de Paris depuis 1800", onderscheidene
levensbeschrijvingen voor d. ,Galerie Fran'
enz. d. Beroemde kunstenaar
was ridder v. 't legioen v. ear on inspecteur-generaal
der openbare werken.

der
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Mazuranic (IwAN), een Croatisch dichter
en staatsman, geb. 11 Aug. 1813 to Novi in
Croatia; met zijn brooder, d. -schrijver Anton
Mazuranic (geb. 1805, overl. 18 Dec. 1887), onderscheidde hij zich bijzonder bij d. zoogen. Illyrische beweging ; hij bekleedde sedert 1861 verscheidene betrekkingen bij d. Croatisehe regeering on was v. 1870—'80 banus v. Croatik
Zijn voorn. work is 't nationals epos ,Smrt
Smaila Age Cengiea" (, d. dood v. Smail Aga
Zengisch" 1857). Ook schreef hij een DuitschIllyrisch woordenboek (1842) en verscheidene. andere werken en hij overl. 3 Aug. 1890 to Pest_
Mazzara del Vallo,
een stad in d_
Italiaansche prov. Trapana (Sicilia), a. d. Middellandsche Zee gelegen, met 14 650 inw. 't Is dzetel v. een bisschop, heeft eon citadel on eon
kathedraal, een zwavelbron, een haven, die
vooral voor d. visscherij en kustscheepvaart
v. belang is, een gymnasium on een seminarie; d. stad drijft handel in olie, wijn on
sardijnen.
Mazzarino, een stad in 't district Ferranova di Sicilia v. d. Italiaansche prov. Caltanisetta (Sicilia), waarschijnlijk d. stamplaats
v. d. familie Mazarin; 't heeft zwavelbronnen
en wijnbouw on telt 14 000 inw.
Mazzini (GuisEppo), een vurig Italiaansch
patriot en volksleider, ward 28 Juni 1808 taGenua geboren. Hij was eerst zaakwaarnemer,
ward in 1831 als lid der Carbonaria verbannen, ging n. Marseille on stichtte als hoofd
der Italiaansche vluchtelingen in 1832 dvereeniging 't „Jeugdig Italie", eon geheim
verbond, dat ten doel had 't Italiaansche
yolk tot d. stichting v. een vrijen staat to
leiden. Om daze reden uit Frankrijk verjaagd,
begat MAZZINI zich n. Zwitserland on deed hij
in 1834 v. Geneve on Lugano uit invallen in
't N. v. Italie, die echter treurig afliepen.
Spoedig daarop stelde hij zich a. 't hoofd v.
't „Jeugdig Italie" (Giovine Italia), doch in
1837 weigerde ook Zwitserland hem een
schuilplaats on MAZZINI leefde nu afwisselend
to Parijs en London, voortdurend erop bedacht,
d. opstand in Italie to steunen, totdat
na d. Februari-revolutie to Parijs in 1848
naar zijn land kon terugkeeren. Te Rome in
1749 met Saffl on Armellini in 't driemanschap der Romeinsche republiek gekozen,
vluchtte hij dadelijk na d. inneming v. Rome
door d. Franschen en stichtte hij in London een
Europeesch revolutionnair comae. In Sept. 1866
weder in genade aangenomen, koerde hij eerst
in 1870 n. Italie terug en overl. hij in 1872 to Pisa.
Hij schreef „Scritti editi et inediti" (12 din,
1861—'76), waarvan een uittreksel in 't Duitsch
is overgezet door Ludmilla Assing (2 dln,
1868), „Corrispondenza inedita" en „Lettres de
Mazzini a Daniel Stern" (1873). Verder gaf
Giurati in 1887 nog eenige zijner brieven uit.
MAZZINI'S leven ward beschreven door Nardi
(1872), Mario (1885), alsmede door Bouillier in
zijn „Victor Emmanuel et Mazinni" (1885).
Mazzola (GIUSEPPE), een bekwaam Italiaansch schilder, geb. to Valduggia in 1748 en
overl. to Milaan in 1838. Reeds vroeg betoonde
hij een groote bewondering voor d. werken
v. G. Ferrari, welke hij trachtte na to volgen.
Al spoedig echter beproefde hij zijn krachten a.
eigen composities en hij bestudeerde later met
goad gevolg Correggio. d. Hertog v. Savoie,
door d. gelukkigen aanleg des jongelings getroffen, stelde hem in d. gelegenheid 't onderwijs to genieten v. R. Mengs, die hem later
n. Rome deed vertrekken, met d. aanbeveling
vooral Rafael en Michel Angelo tot voorwerp
zijner studien to kiezen. Hij volgde dien mad
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en maakte spoedig groote vorderingen. In
1789 zond hij zpn beschermer, d. hertog v.
Savoie, een „H. Familie" toe, die hem d. titel
eersten hofschilder deed Terwerven, welke
plaats hij vervulde tot in 1797, toen 't dal
der Sesia, waar MAZZOLA geb. was, v. Pi6mont
gescheiden en met d. Cisalpijnsche republiek
vereenigd werd. Op verlangen v. d. vroegeren
gouverneur begaf MAZZOLA. zich n. Milaan
om diens portret en die zijner familie to
schilderen. Zijn roam verbreidde zich to Milaan
en, toen Napoleon I op zijn zegetocht door
Lombardije MAZZOLA'S werken zag, verlangde
hij d. kunstenaar to leeren kennen on benoemde
hij hem vervolgens tot professor a. d. academie
v. Milaan en tot directeur v. 't museum
aldaar. In 1803 kreeg MAZZOLA een gezwel
a. d. rechterarm, dat spoedig zoozeer verergerde, dat hem die arm moest wordenafgezet.
Gelaten doorstond hij die ramp en hij schilderde voortaan tot zijn dood (28 Nov. 1838)
met d. linkerhand. Zijn latere werken moeten
echter voor die v. zijn jeugd in talent onderdoen.
Mazzolino (Lonovlco), een Ital. schilder,
geb. in 1481 te Ferrara en over]. in 1530. Deze
benoemde kunstenaar, een v. d. hoofden der
school v. Ferrara, is door Lomazza, Vasari en
Baruffaldi meestal met andere schilders v.
gelijkluidenden naam of andere leerlingen v.
zijn meester L. Costa verwisseld. Hij muntte
niet uit in groote beelden, maar weer in
kleine schilderijen. Zijn stijl behoort nog geheel tot d. 15e eeuw. Hij volgde daarin niet
zoozeer 't voorbeeld der latere werken zijns
meesters als wel d. strange richting der school
v. Padua, waaruit Costa zelf was voortgekomen. Hij vatte die richting echter op eigenaardig phantastische wijze op, waaraan hij
een krachtig en warm koloriet en een groote
nauwkeurigheid in zijn werken paarde. Deze
zien er soms uit als miniaturen, waarin niet
slechts d. beelden, maar ook 't landschap, d.
gebouwen, enz. met buitengemeene zorg zijn
afgewerkt. Zijn koppen werden door Lanzi
zeer geprezen wegens d. uitdrukking. Soms
gebruikte hij goud bij zijn schilderen; bij d.
domheer Speth in Munchen vond men een
schilderij v. MAZZOLINO, waarin niet slechts d.
kleederen, maar ook andere gedeelten met
goud zijn opgewerkt. Zij stelt een H. familie
voor en is als altijd zeer zorgvuldig afgewerkt. MAZZOLINO'S schilderijen zijn zeldzaam.
In Lanzi's tijd beyond zich in d. kerk s. Francesco to Bologna nog een altaarstuk v. zijn
hand, Christus als knaap in d. tempel voorstellende. Deze heerlijke schilderij geraakte
later in d: verzameling v. Solly en met daze
in 't museum to Berlijn. Zij word door Cesi
overgeschilderd, maar men is erin geslaagd
d. overschildering weg te nemen. Kugler beweert, dat in daze schilderij een vermakelijke
humor doorstraalt, vooral in d. koppen der
schriftgeleerden, waartegen 't bekoorlijke gelaat v. d. knaap en d. mannelijke schoonheid
in d. kop v. Jozef een fraai contrast vormen.
In d. galerp to Bologna en ook to Berlijn
bevinden zich nog andere schilderijen v. denzelfden meester, die volgens Kugler tot zijn
beste werken behooren. In d. koninklpke pinakotheek to Munchen vindt men v. hem een
Madonna in een landschap, met 't kind Jezus
op d. schoot, waaraan d. H. Jozef een schotel
aardbezign aanbiedt. Boven d. wolken zweeft
God d. vader. Ook dit is een voortreffelijk
work, zoowel wat d. uitvoering betreft als
door 't karakteristieke der figuren. 't Koloriet
is levendig on warm. In 't Louvre ontmoet
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men v. MAZZOLINO een andere Madonna met
't kind Jezus op d. schoot, dat met een aap
speelt, en d. H. Jozef daarbij. Dit is een echt
fijn schilderijtje, zeldzaam holder v. toon.
Mazzuoli, d. naam v. een Italiaansche
kunstenaarsfamilie, ook MAZZUOLA, MAZZOLA
of MAZZOLI geschreven. Wij ontmoeten vooreerst FILIPPO MAZZUOLI, schilder to Parma
(genaamd PALL' ERBETTA), omdat hp beter
kruiden wist to schilderen dan figuren.• Te
Berlijn bevindt zich v. hem een altaarschilderij, geteekend met zijn naam en 't jaartal
1502, volgens Kugler eon schilderij v. weinig
beteekenis. Filippo overt. in 1505. — MICHELE
en PIERILARIO, broeders v. d. vorige, waren
betere kunstenaars dan hp. Men weet weinig
v. hun levensgeschiedenis. Omstr. 1515 schilderden zij samen in d. kerk s. Giovanni to
Parma. Sommigen houden hen voor d. leermeesters v. Correggio. Pierilario over]. in 1533.
Mazzuoli (FRANCESCO), schilder en graveur,
zoon v. Filippo, wel eens IL MA ZZOLINO of IL
PARMEGIANO
genaamd, om hem v. andere
kunstenaars v. d. zelfden naam to onderscheiden of ter aanduiding, dat hij jong en bevallig
was. Deze kunstenaar over]. in 1540, terwijl
hij in 1503 of 1504 moet geb. zijn. FRANCESCO
MAZZUOLI geeft blijken v. een talent, dat met
dat v. Correggio eenige overeenkomst heeft;
't is echter niet zeker, dat hij dozen tot leermeester heeft gehad. Reeds vroog toonde hij
grooten aanleg voor d. kunst; op zijn veertiende jaar schilderde hij bij zijn owns een
schilderij, die zeer geprezen werd; sommigen
houden er d. voorstelling v. d. doop v. Christus, in 't museum to Berlijn, voor. Op zijn
20ste jaar was hij reeds een bekwaam schilder en begaf hij zich n. Rome, nog voordat
Correggio zijn grootsche koepelbeschildering
had begonnen. Te Rome koos MAZZUOLI zich
Rafael's werken ten voorbeeld, zoodat men
zelfs wel eens heeft gezegd, dat Rafael's geest
in hem was overgegaan. Van daze mooning
is men, wel is waar, thans teruggekomen,
maar nog slechts weinige jaren geleden kocht
een Engelsch schilder een klein schilderijtje
V. MAZZUOLI voor Mina f 4000, in d. waste
overtuiging dat 't volkomen in Rafael's geest
was geschilderd. Intusschen word MAZZUOLI
reeds door zijn tijdgenooten voor een gelukkig navolger v. Rafael, althans v. diens manier
gehouden. Hij heeft in zijn stijl nu eens veel
v. Rafael, dan weer v. Correggio. Door zijn
werken trok hij d. aandacht on won hij d.
genegenheid v. paus Clemens VII. Hij beyond
zich in 1527 te Rome, toen d. stad door d.
Connetable v. Bourbon werd bostormd. MAZZUOLI beyond zich juist in zijn atelier, onverstoorbaar bezig met d. laatste hand to leggen
a. een Madonna, zoodat hij niets v. d. moord
en d. plundering der stad had gemerkt en d.
soldaten hem schilderende vonden. Hij kocht
zijn levensbehoud voor zijn beurs on eenige
teekeningen. Hierop begaf hij zich n. Bologna,
waar hem een nieuw ongeluk trof, daar hem
zijn teekeningen door Antonio da Trento werden ontstolen. Zij werden later door graaf
Arundel opgekocht en wederom later in 1783
door Zanotti in 100 platen in houtsnee uitgegeven. Onbevredigd kwam MAZZUOLI to Parma
aan, waar hem d. beschildering v. 't gewelf v.
Santa Maria della Steccata werd opgedragen.
d. Arbeid schijnt hem verdroten to hebben en,
ofschoon hij er reeds d. betaling voor ontvangen
had, liet hij dien onvoltooid. Dit berokkende
hem nieuwe onaangenaamheden on zelfs vervolgingen, die hij _ten laatste ontvluchtte to
Casal Maggiore, waar hij in armoe overt.

MAG.

378

schilderijen zijn niet veel in
des te meer teekeningen en etsen heeft
hij vervaardigd. 't Oordeel over 'd. waarde
daarvan is zeer verschillend. Vroeger werd hij
.overmatig geprezen; later zag men in hem
voornamelijk een gelukkig navolger v. Correggio, die echter reeds op d. grens der manier
stond. Bij meer studie en inspanning zou hij
Rafael en Correggio zeker hebben kunnen
evenaren; zijn levendige phantasie echter
leidde hem daarvan af. in opvatting en keuze
was hij vaak grillig, in d. uitvoering vrij en
fiksch, soms • echter wel wat onachtzaam en
schetsachtig. In Italic zijn zijn schilderijen
zeldzaam; te Bologna vindt men er enkele
in kerken en in d. pinakotheek; 't meest vindt
men nog kleine schilderijen v. MAZZUOLI,
vooral Madonna's. Men ontmoet ze te Florence, to Parma, to Rome en to Napels, waar
men ook een schoon portret v. Columbus v.
d. hand des meesters ziet. In 't Louvre vindt
men een voortreffelijke schilderij v. MAZZUOLI,
wederom een H. familie voorstellende; in d.
hermitage to s. Petersburg een graflegging;
te Dresden d. Madonna della Rosa, een beroemd schilderij, volgens d. overlevering oorspronkelijk een Venus met Amor; in dezelfde
verzameling nog twee andere schilderijen; to
IvIiInchen een met levensgroote figuren; to
Berlijn d. reeds genoemde doop v. Christus;
to Weenen in d. Thurnsche collectie een fraaie
Madonna enz.
Er bestaan een aantal naar MAZZUOLI gograveerde platen, waarvan wij slechts enkele
kunnen noemen, zooals C. Agricola, een H.
famine, A. Bartsch, facsimiles v. onderscheidene teekeningen, C. Bloemaert, d. H. famine
in een landschap; Bolswert, Maria met 't
kind; Desplaces, Venus door Amor gekust ;
Hodges, d. graflegging ; Hollar, Hercules, als
kind onder d. struiken slapende; Le Mire,
Maria op een hoogte zittende met Jezus en
Johannes; Oddi, d. aanbidding der herders;
B. Picart, d. H. vrouwen enz.; Tarty), d. H.
Cecilia; C. Visscher, d. buste eener vrouw,
enz. Bovendien bestaan er eon aantal houtsneden (chiaroscuro), naar, on ook eenige, door
MAZZUOLI vervaardigd. Grootendeels zijn zij v.
Andreani, Hugo da Carpi, Antonio da Trento on
Zanetti. Als etser was MAZZUOLI zeer bekwaam,
ofschoon eenigszins gemaniereerd, Bartsch
beschrijft 15 oorspronkelijke platen v. zijn
hand („Peintre Graveur", VI); onderscheidene
andere v. d. hand v. Meldollo zijn wel eens
ten onrechte a. hem toegeschreven, alsmede
die, welke geteekend zijn F. P. en naar zijn
teekeningen zijn gevolgd. Niet door Bartsch
beschreven en toch zeker v. MAZZUOLI'S hand
is een ets, voorstellende Maria met 't kind,
links een bisschop, rechts een non met 't kruis.
Nog moeten wij gewag maken v. GIROLAMO
MAZZUOLI'S

MAZZUOLI, schilder, neef v. FRANCESCO MAZZUOLI, zijn leerling of zijn medeleerling bij
Correggio. Zijn schilderijen worden echter niet
bijzonder hoog geschat. Hij overl. in 1580.
Voorts V. ALESSANDRO MAZZUOLI, Z0011 V. Girolamo en zwak navolger v. d. familiestijl, zooals Lanzi zegt. Eindelijk kent men nog twee
GUISEPPE'S, een ANNIBALE, een AGOSTINO, een
BARTOLO, een DIONISIO, een GIACOMO en een
TOMMASO MAZZUOLI,
die alien d. schilder-,
beeldhouw- of graveerkunst beoefend hebben,
maar niet bijzonder beroemd geworden zijn.
M'Clintock, Zie Mac Clintock.
Mea, culpa (Lat.), door mijn schuld, door
mijn toedoen.
Mead (RICHARD), een beroemd Engelsch
geneeskundige, werd in 1673 gob. en overl.

MEA.
in 1754, Hij was lijfarts des konings, overtrof
in geleerdheid d. meeste zijner tijdgenooten
en was als practicus bijzonder geacht. Hij
volgde Newton na in diens wijsgeerige stellingen en trachtte die ook op d. geneeskunde
toe to passen; hierin kwam hij dus overeen
met Boerhaave, 'tgeen blijkt uit zijn verklaringen omtrent d. mechanische working der
vergiften („Mechanical account of poisons",
Lond. 1702). Practisch volgde hij Stahl en hij
beschouwde dus d. snelheid en zekerheid,
waarmee d. natuur soms ziekten geneest, als
.'t duidelijkst bens voor d. alleenheerschappij
der ziel, a. welke Stahl alle verrichtingen
in 't menschelijk lichaam toeschreef (Zie zijn
„Monita et praecepta medica", Lond.1751). Hij
waarschuwt dus tegen 't afnemen der koorts
en spoort a. tot 't nauwkeurig nagaan v. d.
heilzame werkingen der natuur. Gedurende
d. pest to Marseille was 't MEAD, die zich
vooral verdienstelijk maakte door zijn raadgevingen ter voorkoming v. d. verdere uitbreiding dier ziekte; ook deelde hij zijn
gevoelens daaromtrent, door d. regeering
hiertoe uitgenoodigd, in een geschrift („Short
discourse concerning pestilential contagion",
Lond. 1720) made. Hij was een voorstander
der destijds in gebruik gekomen inenting der
koepokstof. — Zijn oorspronkelijk Engelsche
werken warden in 't Latijn vertaald en to
Parijs uitgegeven (1757). Behalve d. bovengenoemde geschriften behooren hiertoe nog:
„De variolis et morbillis liber", ,,De imperio
solis et lunae in corpora humana et morbis
inde oriundis", „Dissertatio de Nummis quibusdam a Smyrnaeis in Medicorum (?) honorem
percussis", „Modica sacra, sive de Morbis
insignioribus, quae in Bibliis memorantur" e. a.
Mearns, Zie Kincardine.
Meath, een graafs. in d. Iersche prov.

Leinster, a. d. Iersche Zee t. N. v. Dublin gelegen, telt op 44 vk. mijlen 87 500 inw. en vormt
een hier en daar heuvelachtige vlakte; 't
wordt door d. Boyne, die in d. Drogheda-Baai
uitmondt, doorstroomt on bezit uitgestrekte
weiden en belangrijke veeteelt ; d. hoofdstad
is Trim a. d. Boyne.
Meaux, een stad in 't Fransche depart.
Seine-et Marne, met 12 525 inw., ligt a. d.
Marne on a. 't Ourcq-kanaal; 't is d. zetel
v. een bisschop en heeft eon college, een
openbare boekerij en een heerlijke Goth.
kathedraal met 't graf en een gedenkteeken v.
Bossuet, die hier v. 1E81-1701 bisschop was.
d. Inw. vervaardigen azijn en drijven aanzienlijken handel in kaas (fromage de Brie), graan,
groente, gevogelte en vleesch. Meaux,
't oude Jatinum, was eertijds d. hoofdstad v.
't landschap Brie.
Me Castor! (bij Castor; zie dat art), een
uitroep, bij d. Romeinen, vooral bij vrouwen,
in gebruik om te bevestigen, gelijk d. mannen zich bedienden v. Me Hercule of me Hercle
Voluit heette 't Ita me Castor, me Hercules
juvat, d. i. Zoo waarlijk helps mij Castor,
Hercules !
Mechain (PIERRE FRANcOIS ANDRE). DEMO
vermaarde sterrenkundige werd 16 Aug. 1744
to Laon gob. on kwam in 1772 to Parijs, waar
Lalande zich zijner aantrok. Kort nadat hij
een paar kometen had ontdekt en hare banen
berekend had, was hij eon v. d. eersten, die
hun krachten beproefden a. 't berekonen der
loopbaan v. d. in 1781 ontdekte planeet Uranus.
't Volgende jaar maakte hij zich nog meer
bekend door 't behalen v. d. door d. Fransche
Academie uitgeloofden prijs voor d. berekening
der loopbaan v. d. korneet v. 1661. Na dien.
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tijd ontdekte hij nog elf kometen, wier loopbanen hij zoo goed mogelijk berekende. Ook
deed hij vele waarnemingen, v. welke d.
meeste in d. „Connaissance du temps" v.
1788—'94 zijn opgenomen, en was hij een der
wiskundigen, die ten behoeve v.'t ontworpen
maten- en gewichtenstelsel een gedeelte v.
een meridiaan, tuss. Duinkerken en Barcelona,
maten. Hij bekwam roor zijn aandeel 't
moeilijke gedeelte tuss. Barcelona en Rhodez,
waar nog geen graadmetingen gedaan waren;
ook werd hem zijn arbeid door d. Spaansche
regeering belet en hij zelf eenigen tijd in
hechtenis gehouden, zoodat hij eerst in 1803
d. taak kon hervatten en zijn meting tot d.
Balearische eilanden kon voortzetten. Hij
overl. 24 Sept. 1804 a. d. gele koorts. Van
zijn arbeid a. d. meridiaan-meting vindt men
't verslag in 't door Delambre uitgegeven
work „Base du systeme metrique decimal"
(Parijs 1806, 3 dln).
Mechanica, Zie Werktuigkunde.
Mechelen (Fr
ansch Malines), een anondissementshOofdstad in d. Belgische prov.
Antwerpen met 51 000 inw. a. d. Dyle gelegen,
is een belangrijk kruispunt v. spoorwegen en
d. zetel v. een bisschop. d. Stad heeft breede
en regelmatige straten en groote openbare
pleinen; d. Grothische kathedraal v. d. H.
Romuald, in d. 13e en 15e eeuw gebouwd, is
een ontzaggelijk gebouw en evenals d. Johannes- en d. Lieve-Vrouwekerk met heerlijke
schilderijen v. d. Nederl. school versierd. Op
't zoogen. Groote Plein staat sedert 1849 een
standbeeld v. d. landvoogdes Margareta v.
Oostenrijk (v. Tuerlinckx). Op 'tzelfde plein
bevinden zich ook d. in Gothischen stij1 gebouwde hallen, tegenwoordig d. hoofdwacht
vormende, en 't stadhuis, Beyaard geheeten,
uit d. 15e eeuw. Mechelen bezit een aartsbisschoppelijk seminarie, een gymnasium, een
schilderacademie, een museum v. stedelijke oudheden en een botanischen tuin en oefent vlasen hennepspinnerij, fabricage v. hoeden, kant
(points de Malines), laken, linnen en tapijten
uit en heeft eene beroemde paardenmarkt.
Mechoacan, Zie Michoacan.
Meckel (JOHANN FRIEDRICH), d. jongere,
eon uitstekend Duitsch ontleedkundige, werd
gob. to Halle 17 Oct. 1781. Hij was d. zoon
v. d. op 18 Mrt 1803 als hoogl. in d. heel- on
vorloskundo overl. PHIL. FRIEDR. THEOD. MECKEL
en bezocht d. domschool v. Maagdenburg,
doch studeerde, nadat hij vooraf met zijn
vader een reis n. s. Petersburg gemaakt had,
to Halle on Gottingen. Hij wekto reeds d.
aandacht op door zijn dissertatie „De conditionibus cordis abnormibus" (1802) on ging
daarna n. Wurzburg en Weenen, later n.
Parijs en eindelijk n. Na zijn terugkorast in 1806 verkreeg hij to Halle 't professoraat in d. chirurgie, dat hij weldra met
dat der ontleed- en natuurkunde v. d. mensch
verwisselde. Voornaraelijk wijdde hij zich a.
d. studio der vergelijkende ontleedkunde,
waarvoor hij zeer veel gedaan heeft. Hij
huwde in 1810 on v. dat oogenblik of was
zijn echtgenoote zijn getrouwe gezellin op
zijn veelvuldige reizen, die hij ondernam
voornamelijk met 't doel zijn v. zijn grootvader afkomstig anatomisch museum to verrijken. Bij 't klimmen zijner jaren geraakte
hij door ziekelijkheid. als gevolg zijner aanhoudende prikkelbaarheid on hartstochtelijkheld, met at zijn betrekkingen in onmin. Hij
overl. to Halle 31 Oct. 1833. Van zijn geschriften
vermelden wij zijn vertaling v. Cuvier's „Vergelijkende anatomie" (1809—'10, 4 dln), welke

379

MEC.

in d. aanteekeningen een schat v. Zeldvime
geleerdheid bevat, zijn „Beitrage zur vergleichenden Anatomie" (1809—'13, 2 din). rijk
a. eigenaardige en scherpzinnige beschouwingen, en 't „System der vergleichenden Anatomie" (1821—'33, 6 dln); voorts 't „Handbuch
der pathologischen Anatomie" (1812—'18, 3 dln),
„Handbuch der menschlichen Anatomie"
(1815—'20, 4 dln), „Tabulae anatornico-pathologicae" (1817—'26) en d. „Descriptio monstrorum nonnullorum" (1826). Al zijn werken
getuigen v. onvermoeide vlijt bij d. moeilijkste onderzoekingen, v. zeldzame scherpzinnigheid in 't opmaken v. vergelijkingen
en combinati6n en v. een diep inzicht in d.
vormingswetten des levens. Zijn uitstekend
anatomisch museum werd na zijn dood door
d. Pruisische regeering voor d. universiteit
aangekocht. — Reeds zijn grootvader JOH.
FRIEDR. MECKEL, gob. to WetZlar in 1714 en
overl. to Berlijn in 1774, had zich, behalve
door aridere geschriften, ook door zijn dissertatie „De quinto pare nervorum cerebri"
(1748) d. naam v. een uitstekend ontleedkundige verworven.
Mecklenburg, een landstreek in NoordDuitschland, gelegen tuss. 53° 4' on 54° 22'
N.-Br. on 10° 36 en 13: 57' 0.-L. v. Greenw.;
ztj wordt begrensd door d. Oostzee. d. Pruisische prov. Ponameren, Brandenburg, Hannover
on Sleeswijk-Holstein (Lauenburg) en 't gebied
v. d. vrije stad Liibeck on telt op 295 vk. mijlen
oppervl. 673 550 inw. d. Dichtheid v. bevolking
is geringer dan in eenigen anderen Duitschen
staat (2255 op 1 vk. mijl). d. Diepste inham
v. d. Oostzee is d. bocht v. Wismar met
't eiland Pool; d. vlakke Lust wordt door
duinen beschut. 't Grootste deal v. 't land
wordt ingenomen door een vertakking v. d.
Baltischen landrug, die 't in westnoordwestelijke richting doorsnijdt on met zijn talrijke
meren 't Mecklenburger merenplateau vormt.
Dit verheft zich 't hoogst in 't Strelitzer
land (Helpter Berg, nabij d. Brunswijksche
grans, 179 M.) en is op verscheidene plaatsen
rijk a. landelijk schoon, vooral in Mecklenburgsch Zwitserland a. 't Malchiner Meer
(Wahrsberg, 127 M.). d. Noordelijke streken v.
d. landrug bestaan uit voortreffeltjken grond;
vandaar dat men hier ook d. meeste hofsteden
der edelen aantreft. Tuss. d. meren on in 't Z.
bestaat d. bodem uit zandgronden en hoiden
en is hij met uitgestrekte pijnbosschen bedekt
en hier en daar moerassig. d. Vele meren, 461
in getal (indien men die met minder dan 750 M.
lengte buiten rekening laat), beslaan een oppervlakte v. 14 vk. mijlen. Over d. landrug strekt
zich in westnoordwestelijke richting d. waterscheiding tuss. d. kustrivieren der Oostzee
on d. zijrivieren der Elbe uit. Naar d. Oostzee
stroomen d. Stepenitz, Warnow on Recknitz
n. d. Elbe, die bij DOmitz on Boitzenburg over
korte uitgestrektheid door 't land stroomt,
d. Elde met d. StOr, d. ROgnitz, Sude, Schale,
Boitze on Steckenitz; verder noemen we nog d.
Trebel en Peene in 't N.-0. on d. Havel in
't Z.-0. Talrijke kanalen verbinden d. rivieren.
Bij Doberan, Heiligendamm, Goldberg, Parchim, Bokup on Sillze bevinden zich minerale bronnen, bij Doberan, Warnemilnde en
Boltenhagen zeebaden.
Mecklenburg wordt staatkundig in d. beide
groothertogdommen Mecklenburg-Schwerin en
Mecklenburg-Strelitz onderscheiden. d. Bevolking is in beide groothertogdommen dezelfde;
zij bestaat op 't land uit gegermaniseerde Slaven, terwijl d. bevolking in d. steden, evenals
d. adel, tot d. Neder-Saksischen stam behoort.
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d. Volkstaal is 't plat-Duitsch, zoo algemeen
bekend geworden door d. werken v. Fritz
Reuter. 't Eigenaardige v. d. staatkundige
verhoudingen in Mecklenburg is, dat hies
't leenstelsel nog steeds v. kracht is. 't Land
is dienvolgens verdeeld in d. domeinen, d.
ridderschap en d. steden. In MecklenburgSchwerin hebben d. landheerlijke domeinen
en riddergoederen ongeveer geltIken omvang
(101 en 109 vk. mijlen); op d. steden komen 27
vk. mijlen. Bovendien bezitten d. landsstenden
(ridders en steden) te zamen nog 8 vk. mijlen
kloostergoederen. In Mecklenburg-Strelitz beslaan d. domeinbezittingen 30 vk. mijlen, d.
riddergoederen 11'/ vk. mijlen en d. stedelijke
bezittingen 5 1/2 vk. mijlen oppervl. 't Hoofdbestaansmiddel der bevolking is d. landbouw;
't voorn. voortbrengsel is d. rogge; in d. laatsten
tijd wordt er meer en meer tarwe verbouwd;
op d. zandgronden verbouwt men boekweit.
Andere landbouwproducten zijn: beetwortels,
lijnzaad, vlas en tabak. Tuinbouw wordt in
d. steden en d. naburige dorpen uitgeoefend.
't Land teelt krachtige paarden en voortreffelijke merinoschapen, voorts rundvee, varkens
en gevogelte; ook wordt er veel boter uitgevoerd. Te Redesin is een groote stoetertj. d.
Moron zijn rijk a. visch; d. uitgestrekte wouden
bergen een aanzienlijke hoeveelheid wild. Turf
wordt in groote hoeveelheid ontgonnen ; voorts
komen bruinkool (bij Mallitz), zout (in Sillze),
gips. krijt, tegel- en pottenbakkersaarde voor.
d. Industrie is over 't algemeen v. weinig
belang en bepaalt zich tot ijzergieterij, vervaardiging v. landbouwgereedschappen, v.
wagons, beetwortelsuiker, sigaren en papier,
bierbrouwerij en branderij. d. Handel wordt
begunstigd door d. ligging tuss. d. Elbe en
d. Oostzee. Giistrow, Wismar, Rostock en
Nieuw-Brandenburg hebben belangrijke wolmarkten, Rostock, Alt-Strelitz en Neu-Brandenburg paardenmarkten.
d. Regeering der beide groothertogdommen
is dezelfde, nl. eon door stenden beperkte
erfelijke monarchie. Door verdragen v. 1701—'55
zijn beide vorstenhuizen en staten nauw verbonden. d. Beide lijnen volgen wederzijdig in
geval v. uitsterven op; bij uitsterven v. beiden
gaat d. troonsopvolging op Pruisen over. d.
Bezitters der riddergoederen hebben groote
voorrechten. d. Landsstenden zijn voor beide
groothertogdommen dezelfde en bestaan uit
d. ridderschap, waartoe d. bezitters der voorn.
riddergoederen behooren, en d. landschap, die
18 steden omvat. d. Landdagen worden bij
afwisseling in Sternberg en Malchin gehouden,
't Vorstendom Ratzeburg en d. steden Wismar en Neu-Strelitz zijn daarin niet vertegenwoordigd, daar zij niet onder 't bestuur der
landsstenden staan. d. Heerschende staatskerk is d. Evang.-Luthersche. 't Wapen v.
Mecklenburg is een zwarte gekroonde stierenkop met zilveren horens, op gouden grond.
d. Landskleuren zijn rood, geel en blauw ; d.
landsvlag is blauw. wit, rood.
't Groothertoghom Mecklenburg-Schwerin telt
op 242 vk. mijlen 575 150 inw.; 't bestaat uit
't hertogdom Schwerin of d. Mecklenburgsche
kreits, 't hertogdom Gilstrow of d. Wendische
kreits, 't Rostocker district, 't vorstendom
Schwerin en d. heerlijkheid Wismar. d. Belangrijkste artikelen v. uitvoer zijn graan,
meel, boter, vee, paarden, schapen, varkens,
visch, aardappelen, spiritus, lijnzaad, wol enz.,
die v. invoer steenkolen, keukenzout, ijzer,
bouwsteen, sulker, koffie, wijn, bier, haring,
manufacturen e. a. producten der industrie.
In 1888 beliep d. koopvaardtjvloot 266 sche.
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pen met een hette-inhoud v. 93 560 ton, waaronder 245 zeilschepen met 86 013 ton en 21
stoombooten met 7546 ton. 't Grootste deel
der reederij ' behoort a. Rostock. 't Staatsbestuur wordt uitgeoefend door vier ministers,
die v. Buitenl. Zaken, v. Binnenl. Zaken, v.
Justitie en v. Financiiin. Er zijn een universiteit (te Rostock), zeven gymnasia, twee seminaria, verder zeevaart-, landbouw- en industriescholen. Groothertog is sedert 15 Apr. 1883
Friedrich Franz III; zijn residenties zijn Schwerin en Ludwigslust. Zijn jongere brooder Paul,
met een Kath. prinses Windischgratz gehuwd,
laat zijn kinderen in 't Kath. geloof opvoeden
en heeft daarom 21 Febr 1884 afstand gedaan
v. zijn erfrecht.
't Groothertogdom Mecklenburg-Strelitz telt
op 52 vk. mijlen 98 380 inw. en bestaat uit
't hertogdom Strelitz en 't vorstendom Ratzeburg. d. Uitvoer bestaat hoofdzakelijk in producten v. d. landbouw; d. artikelen v. invoer
gin over 't algemeen dezelfde als in Mecklenburg-Schwerin. Groothertog is sedert 6 Sept.
1860 Friedrich Wilhelm; d. residentie is NeuStrelitz. — Zie Raabe, „Mecklenburgische
Vaterlandskunde" (3 dln, 18.57—'63), en Bartsch,
„Sagen, Marchen and Gebrauche aus Mecklenburg" (2 dln, 1880).
Geschiedenis. In 't tegenwoordige Mecklenburg •raden in plaats v. d. Germaansche stammen omstr. 't midden der 6e eeuw Slavische
stammen op, nl. d. Abotrieten in 't W. en d.
Liutitzen of Wilzen in 't 0. d. Hoofdplaats
der eersten was Michilenburg, waarvan d.
overblijfselen nog heden t. Z. v. Wismar voorhanden zijn. Over doze Slaven strekte zich
ook d. heerschappij v. Karel d. Groote
Ten tijde v. d. Frankische keizers ward
Christendom ingevoerd, maar d. Slaven vielen
herhaaldelijk v. d. nieuwen godsdienst af,
evenals d. vorsten v. d..hertogen v. Saksen,
tot wier gebied 't land behoorde. Eerst Hendrik d. Leeuw onderwierp 't land geheel (1160);
doze trok Duitsche kolonisten hierheen, richtte
een bisschopszetel to Schwerin op on stichtte
eon Cistercienserklooster; hij gaf echter 't
Abotrietenland a. Pribislaw, d. zoon v. d. in
d. strijd verslagen Slavenvorst Niklot, terug,
a. wien in 1170 door keizer Frederik I d. waardigheid v. rijksvorst verleend ward. Van nu
af was Mecklenburg een lid v. 't Duitsche
rijk, uitgezonderd gedurende d. jaren 1202—'27,
toen d. koningen v. Denemarken er d. opperheerschappij over voerden. Daarna word 't
land herhaaldelijk verdeeld. Bij d. eerste deeling ontstonden d. vier linien Parchim, Rostock, Gustrow en Mecklenburg, waarvan in
1436 alleen d. laatste overbleef. In 1348 word
geheel Mecklenburg door keizer Karel IV
tot een hertogdom verheven. Toen regeerde
in Mecklenburg Albrecht II (1329—'79), wiens
jongere brooder Johann in 1352 d. zijlinie Stargard stichtte. Toon deze in 1471 uitgestorven
was, regeerde Hendrik IV weer over geheel
Mecklenburg; zijn drie zonen verdeelden
echter weer 't land. Van af 1508 regeerden
Hendrik V on Albrecht VII, twee brooders,
gezamenlijk over 't land. Zij huldigden in
1524 d. Hervorming en begunstigden d. uitbreiding v. d. nieuwe leer in hun rijk. Door een
nieuwe deeling (1555) ontstonden d. beide
lini6n Mecklenburg-Schwerin en Mecklenburgstrow. In d. 30-jarigen oorlog, waarin d.
hertogen tot 1626 a. d. zi,jde v. Christiaan IV
v. Denemarken stonden, verloren zij hun landen, waarmee in 1629 Wallenstein door d.
keizer beleend word; Gustaaf Adolf herstelde
hen in hun bezittingen on bij d. vrede v.
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Praag (1635) verzoenden zij zich met d. keizer.
d. Lijn Mecklenburg-Gtstrow stierf in 1695
uit. Ten gevolge hiervan ontstond tuss. d. twee
leden v. d. Schweriner linie, Friedrich Wilhelm en zijn oom Adolf Friedrich II, een strijd
om d. erfopvolging, die in 1701 met 't Hamburger deelingsverdrag eindigde, waarbij Friedrich Wilhelm 't grootste deel v. 't land, Adolf
Friedrich alleen een deel v. 't hertogdom
Mecklenburg-Gustrow, nl. d. heerlijkheid Stargard en 't bisdom en latere vorstendom Ratzeburg, kreeg. Tevens werd voor beide liniijn d.
erfopvolging volgens 't recht v. eerstgeboorte
voor goed vastgesteld. Daar Friedrich Wilhelm zijn residentie te Schwerin, Adolf Friedrich d. zijne te Strelitz koos, werden voortaan
d. beide linien Mecklenburg-Schwerin en Meeklenburg-Strelitz geheeten. In d. zevenjarigen
oorlog nam Mecklenburg een vijandelijke houding tegen Pruisen aan en moest 't daarvoor
zwaar boeten. Inwendig ontstonden wegens
d. belastingen hevige twisten tuss. d. hertogen
on d. lanusstenden, die eindelijk door 't Rostocker erfverdrag (18 Apr. 1755) werden bijgelegd. Onder Napoleon I moesten beide hertogen tot d. Rijnbond toetreden; zij namen
echter v. 1813 of a. d. krijg tegen Frankrijk
deel. In 1815 namen d. vorsten v. beide lini8n
d. titel groothertog aan en traden zij tot d. Duitschen Bond toe. Toen in 1848 ook in Mecklenburg 't verlangen n. bestuursverandering zich
deed golden, kwam 3 Aug. 1849 een nieuwe
grondwet tot stand; maar reeds in 1851 deed
zich 't oude stendonbestuur weer gelden. In
d. Oostenrijksch-Pruisischen oorlog v. 1866
kozen beide groothertogdommen d. zijde v.
Pruisen; zij sloten zich daarna bij d. NoordDuitschen Bond aan en in 1867 traden zij ook
tot 't Tolverbond toe. Na d. stichting v. 't
Duitsche rijk ontstond opnieuw in Mecklenburg d. grondwetsvraag, zonder dat deze
echter tot nu toe is opgelost. Zie Pentz „Geschichte Mecklenburgs" (2 din, 1872), Wiggers
„Kirchengeschichte Mecklenburgs" (1840) en
,Der Mecklenburgische Patromonialstaat"
(1865).
Meckenen (ISRAEL VAN), 00k V. MECK,
V. MECKEN, MECHELN, DE MALINES, MECHLINENSIS, MENTZ, METZ, MOGUNTINUS, DE MUNSTER,
METRO
enz. genaamd, meerendeels naar d.

verschill. plaatsen (d. stad Mechelen in Belgi8,
't dorp Mechgelen bij Bocholt, Meckenen in
't bisdom Munster, Metz, Ments of Mainz
enz.), die als d. geboorteplaats v. dezen kunstenaar zijn opgegeven. Door sommige schrijvers
is ook v. twee personen, een schilder en een
graveur, gewag gemaakt, die onder deze
namen tbekend zouden zijn. Uit al d. tegenstrijdige berichten is echter alleen met zekerheid op te maken, dat er in 't midden der
The eeuw in d. Rijnprovincie een schilder
ISRAEL V. MECKENEN leefde, in wiens werken
men d. geest v. d. v. Eycksche school erkent
en in wien sommigen d. leermeester, anderen
d. medeleerling v. Martin Schongauer bij Jan
v. Eyck hebben gezien. Deze schilder moet
in 1503 overl. zijn. Intusschen is 't niet minder
zeker, dat er omstreeks denzelfden tijd ook
een bekwaam graveur v. denzelfden naam
heeft gewerkt, dien men, te recht of to onrecht,
met d. schilder v. dien naam heeft verwisseld
of tot een persoon gemaakt. 't Is bewezen,
dat deze graveur in betrekking heeft gestaan
tot d. raadselachtigen F. V. B., gewoonlijk
F. v. Bocholt genaamd. ISRAEL V. MECKENEN
heeft op slechts twee platen zijn naam voluit
geschreven; op andere platen staat alleen
Israhel, of enkel I., soma I. M. of I. V. M., .
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of Israhel V. M., — altoos in Gothische letters.
Wat d. uitvoering betreft, zijn zij zeer verschillend; sommige doen denken a. een jonge
en ongeoefende, andere a. een meesterhand.
Daaruit is al wederom d. vraag voortgevloeid,
of er ook twee graveurs v. denzelfden naam
hebben bestaan.
Daar er onderscheidene schilderijen voorkomen, die a. een ISRAEL V. MECKENEN worden
toegeschreven, willen wij er enkele hiervan
opnoemen. d. Meeste daarvan vindt men in
d. pinakotheek to Munchen, zooals: „d. Aankondiging v. Maria'', kleine figuren; „'t
huwelijk v. Maria", kleine figuren, Dooper",
scheidene apostelen"; „Johannes, d. Dooper",
't middelstuk v. een schilderij met zijpaneelen,
op elk waarvan „drie apostelen" zijn geschilderd, en nog 12 andere schilderijen, meestal
kleine figuren, tooneelen uit 't leven v. Maria,
d. apostelen en heiligen voorstellende; te
Schleissheim vindt men „Christus, Maria en
Johannes", met drie weenende engelen boven
hen; „Christus op d. regenboog gezeten",
nevens hem Maria on Johannes, d. engelen
blazen d. bazuinen des laatsten oordeels, d.
dooden komen uit hun graven, enz.; to Neurenberg een drietal tooneelen uit 't leven v.
Maria en d. hemelvaart v. Christus.
d. Schilderijen in deze Beiersche verzamelingen zijn deels afkomstig uit d. oude galertjen v. Munchen en Schleissheim, deels uit d.
collectie v. Boisseree. Uitdrukking, gebaren, opvatting der natuur, plooiing der draperieen, —
dit alles wordt door bevoegde critici voor zeer
verdienstelijk gehouden, wat d. schilderijen
in d. pinakotheek betreft; die to Neurenberg
worden minder hoog geroemd. Oprnerkelijk
is 't meerdere luchtperspectief, die d. werken
v. v. MECKENEN boven die v. v. Eyck vooruit
hebben. Eenige v. d. schilderijen der BoisserOesche vorzameling zijn door d. lithographie
bekend: o. a. 't huwelijk v. Maria in 1822
door Strixner, terwijl zes platen met d. 12
apostelen door J. T. Prestel zijn gegraveerd.
Te Keulen vindt men in 't museum der
stad een „Afneming v. 't kruis" door v. MECKENEN, gedagteekend 1488; to Berlijn en te Weenen mede schilderijen, a. hem toegeschreven.
d. Gravures v. dezen meester dragon d.
stempel v. d. zoogen. Gothischen tijd, maar
zijn over 't algemeen zonder veel geest on
gebrekkig geteekend. Desniettemin zijn zij bij
d. verzamelaars steeds zeer gezocht, zoodat
zij o. a. op verkoopingen bij d. bekenden
kunsthandelaar Rudolf Weigel nog al belangrijke sommen opbrachten. Bartsch beschrijft
233 eigenhandige gravures v. MECKENEN en 25
andere, waarvan 't niet bewezen is, dat zij door
hem zijn gegravoerd, maar die toch geheel in
zijn geest zijn uitgevoerd. Heinecke had nog
45 andere gravures vermeld, naar welke
Bartsch echter to vergeefs heeft gezocht,
waarom hij dan ook a. hun bestaan twijfelt.
Nagler geeft ook deze in zijn „Kunstlexicon"
op, benevens nog eenige andere, door hem a.
v. MECKENEN toegeschreven.
Meconine (C1o041110) is eon witte, reukelooze on bijna smakelooze stof, die in opium
('t ingedroogde melksap v. papaver somniferum) voorkomt. Zij is oplosbaar in water,
alcohol, aether en aetherische °lien en smelt
bij 110° C. — Meconidine (C21H23N04) is een
in opium voorkomende alkaloids. — Ook
komt in opium een zuur voor, dat d. naani
mecoonzuur gekregen heeft.
Medailles, Zie Gedenkpenningen.
Medea, Zie Argonauten.
Medelijden is, zooals 't woord uitdrukt,
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een innige deelneming in 't Alden en 't ongeluk v. anderen, zoodat wij one, als in hun
plaats, ook lijdend en ongelukkig gevoelen
en hen in lijden en ongeluk pogen te troosten, te helpen of hun smarten te verzachten.
't Woord „sympathie", dat v. 't Grieksch afgeleid is, heeft eigenlijk dezelfde beteekenis;
in d. zedenkunde is daarom d. sympathie
door sommige wijsgeeren en schrijvers (o. a.
door Rousseau) als 't beginsel v. onze plichten omtrent onze medemenschen aangenomen,
omdat die, volgens hen, uit 't medegevoel,
medelijden, en daarop gegronde algemeene welwillendheid en menschenliefde voortvloeien.
Medemblilr, een stad in d. Nederl. prow.
Noord-Holland, a. d. Zuiderzee, 4 uur t. N. v.
Hoorn, met 2900 inw. (1891), die hoofdzakelijk
v. d. scheepvaart en d. handel in boter en
kaas leven. In vroeger dagen bloeiden handel
en scheepvaart hier zeer, thans echter zijn d.
havens (een buitenhaven en drie binnenhavens)
v. Medemblik geheel verzand en onbruikbaar
geworden. Tot d. merkwaardige gebouwen der
oude stad, die eens d. zetel der Friesche koningen was, behooren: 't stadhuis, d. kerken
voor Hervormden, Lutherschen, Doopsgezinden, Katholieken en Isra6lieten, een weer- en
armhuis en 't gebouw op 's rijks werf, waarin
v. 1828—'50 't Instituut voor d. Marine gevestigd was, doch dat nu als krankzinnigengesticht is ingericht. d. Stichting v. Medemblik dagteekent uit d. 4e eeuw. Onder
Floris V kwam 't a. 't graafs. Holland en
werd 't met privilegien begiftigd. Na d. dood v.
Floris, die ook voor d. stichter v.'t voormalig
slot gehouden wordt, werd d. stad door d.
West-Friezen genomen en door d. Hollanders
heroverd. In 1517 werd zij door d. Geldersche
Friezen onder Lange Pier geplunderd. Sonoy
Meld in 1588 binnen haar muren d. partij v.
Leicester tegen Maurits, totdat hij uit d. eed
des eersten ontslagen was. Bij d. landing der
Engelschen en Russen in 1799 had zij v.
dozen nog veel to verduren, teen deze tot d.
aftocht genoodzaakt waren. Belangrijke bijzonderheden omtrent Medemblik kan men vinden
in Van der Aa's „Woordenboek" en Wagegenaar's „Vaderlandsche Historie", III.
Mediatiseeren is regeerende vorsten v.
souvereiniteitsrechten berooven en in een
toestand brengen, die 't midden houdt tuss.
die v. vorsten en onderdanen. Dit is o. a. gebeurd met een aantal kleine Duitsche vorsten,
die, toen in 1806 tuss. Napoleon I en vele
Duitsche staten 't Rijnverbond gesloten werd,
hun gezag verloren en hun landen zagen opnemen in d. grootere staten v. naburige vor-

Medici, een der aanzienitjkste en mach•
tigste geslachten v. Florence. Door een uitgebreiden handel tot groote rijkdommen. gekomen, verhieven zich d. MEDICI sedert
begin der 13e eeuw tot d. hoogste staatsbetrekkingen, vooral daar 't yolk in hen steeds
een krachtigen steun vond tegenover d. aanmatigingen v. d. adel. Tot in d. 180 eeuw
bleven d. MEDICI a. 't hoofd der zaken in Toscane, totdat d. laatste hunner in 1737 overl.
on d. regeering to Florence overging in 't
huis v. Lotharingen. d. Beroemdsten nu v. deze
eens zoo machtige familie waren:
COSIMO DEI MEDICI, geb. in 1389. Hij was d.
eigenitjke stichter der grootheid v. zijn huis,
doordien hij, zi,jn vermogen bestedende a. 't
bouwen v. prachtige paleizen on 't ondersteunen der burgerij, hierdoor zijdelings d. invloed
v. 't aanzienlijke geslacht der Albizzi verminderde. Ook bestuurde hij d. Florentijnsche
republiek, a. haar hoofd geplaatst, met groote
schranderhoid. Hij was d. overgrootvader v.
GIOVANNI DEI MEDICI, bekend als paus Leo a,
en overl. 17 Nov. 1464.
comic. (of meestal cosmus) I, bijgen. d.
Groote, werd na d. ondergang der eigenlijka
Florentijnsche republiek door keizer Karel V
tot hertog v. Florence benoemd. Hij was een
schrander staatsman, maar liet zich in 't
fnuiken v. hem vijandige geslachten, met
name d. Strozzi, door geen zedelijke bedenkingen weerhouden. Tevens was hij een groot
voorstander v. kunsten en wetenschappen;
hij verzamelde vele schatten v. oudheid en
kunst en stichtto in 1562 d. academie to Florence. Na 't grondgebied dier stad door ver--

sten. Omstr. denzelfden tijd trof dit lot ook
andere kleine Duitsche souvereinen, wier
landen door d. Franschen veroveraar a. andere
door hem begunstigde staten werden toegevoegd. Bij 't Weener congres (1814) vond men
't niet wenschelijk d. gemediatiseerde vorsten
weer in hun gezag to herstellen en wederom
een groot aantal onbeduidende staatjes in 't
toch reeds zoo versnipperde Duitschland to
doen herrijzen. Men liet dus 't bestaande blijyen, maar gaf a. d. dus vervallen souvereinen zekere rechten boven die v. andere onderdanen: bijv. zij konden huwelijken sluiten
met regeerende vorstenhuizen, waren bevoorrecht op 't stuk v. belasting en conscriptie; zij
oefenden in hun voormalige staten d. rechtspraak bij eersten aanleg uit, behielden d. domeinen, welke hun geslacht in die staten vroeger bezeten had, enz. Nog heeft men in Duitschland een aantal gemediatiseerde familien, die
men daar Standesherren pleegt te noemen.

zie over dit beroemde geslacht: Neumont,
„Geschichte Toscana's" (dl I, 1876), on Buser,
„Die Beziehuncren der Medici zu Frankreich,
1434—'94" (1879)6; alsinede Fabroni, „Vita Laurentii Medicei" (1784, 2 dln), en Roscoe, The
life of Lorenzo de Medici" (1795, 2 dln).
Media, een der vele rijken, welke oudtijds
in Voor-Azie gevestigd waren. 't Grensde
onder meer t. W. a. d. Assyrische en Armenische gebergten, t. 0. a. d. Kaspische Zee en
Hyrcanie, t. N. a. d. Kaspische Zee on d.
Araxes en t. Z. a. Perzie. 't Noordelijk gedeelte,
bergachtig, koud en onvruchtbaar, was door
roofzuchtige stammen bewoond; 't zuidelijke
bevatte weilanden, bracht koren on vruchten
voort en dreef aanzienlijken handel. d. Medische kleeden, doeken en andere weefsels waren
zoowel wegens fijnheid v. stof als pracht v.
kleuren zeer gezocht.
d. Bevolking, met d. Zendvolken, d. Indiers

overingen on onderhandelingen zeer to hebben uitgebreid, liet hij zich in 1569 door paus
Pius V d. titel groothertog v. Toscane geven.

Hij overl. in 1574 en is d. schrijver v. een
„Viaggio per l'alta Italia".
LORENZO DEI MEDICI, bijgen. EL MAGNIFICO
(d. prachtlievende), geb. in 1448, was een zoon
V. PIETRO DEI MEDICI. Bijna was hij in 1469 't
slachtofler geworden v. een samenzwering .
derPazi. jnboderGulia'tvn
kostte. Als hoofd der republiek genoot hij in

hooge mate d. liefde der Florenttjnen, die hi"
dan ook door staatsbeleid, edelmoedigheidr
mildheid on ijverige bevordering der kunsten
en wetenschappen ten volle verdiende. LORENZOwas een der beroemdste vorsten v. zijn tijd;
hij overl. 8 Apr. 1492. Hij was zelf een gelukkig beoefenaar der letterkunde, met name der
poezie. Zijn „Opera" zijn in 1826 op kosten v.
d. groothertog v. Toscane voor 't eerst vol.
ledig in 4 dln to Florence uitgegeven. Men

en Perzen verwant, was in stammen veraeeld
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en beleed d. leer v. Zoroaster. Medi6 werd al
spoedig v. d. Assyrische koningen afhankeltjk,
die 't door stadhouders lieten regeeren. Omstr.
880 v. Chr. werd 't door Arbaces v. d. Assyrische heerschappij bevrijd en sedert bleef
't een onaf hankelijk rijk, waaraan zelfs d.
Perzen, Bactri6rs en andere naburige stammen onderworpen waren. ,Na Arbaces kwam
't rijk echter meermalen in gevaar en stond
't onder Dejoces zelfs a. een verwoestenden
inval v. in opstand geraakte stammen bloot.
Dejoces schijnt v. d. daardoor ontstane verwarring gebruik gemaakt te hebben, om
zich v. een lijfwacht te voorzien en d. versterkte stad Ecbatana te stichten. Zoo geraakte hij omstr. 710 v. Chr. in 't bezit eener
onbeperkte macht over ails stammen des
lands en komt hij daarom bij Herodotus als
eerste koning v. Medi6 voor. d. Zetel der
vroegere vorsten was waarschijnlijk Bactra.
Van 't in een bekoorlijke vlakte gestichte
Ecbatana zijn thans nog slechts weinige
sporen te vinden.
Phraortes, d. zoon v. Dejoces, onderwierp
d. Perzen weer a. zijn gezag en wilde ook
Assyrio onderwerpen. Bij een aanval op
Ninive kwam hij om. Zijn zoon Cyaxares,
die d. volken v. 't W. tot a. d. rivier Halys
in Klein-Azie onderworpen had, terwijl d.
oostwaarts gelegen landen door d. Scythen
verwoest werden, maakte, vereenigd met
Nabopolassar, een einde a. 't Nieuw-Assyrische rijk (625 v. Chr.), dat toen een Medische
provincie werd. Medie en Babylonie bestonden
toen eon tijd lang als onafhankelijke rijken
naast elk. Astyages, die zijn vader Cyaxares
was opgevolgd, leidde een verwijfd leven,
waarvan d. Perzen, een krachtig bergvolk,
gebruik maakten, om zich a. d. Medische
heerschappij to onttrekken. Hun afval had
plaats onder Cyrus, die in d. bijbel Kores
genoemd wordt, doch wiens eigenlijke naam,
volgens Strabo, Agra,datos moet geweest zijn.
Deze overwon d. Mediers omstr. 550 v. Chr.
bij Pasargadae, veroverde Ecbatana en kreeg
Astyages zelf in handen.
d. Verwantschap v. Cyrus met 't Medische
koningshuis, zooals die door Herodotus wordt
meegedeeld, is waarSchijnlijk door d. Mediers
verzonnen, om hun onderwerping a. vreemde
heerschappij slechts als d. opkomst v. een
anderen tak der heerschende dynastie to doen
voorkomen.
Medie maakte sedert een deel v. 't door
Cyrus gestichte Perzische rijk uit en deelde
in d. latere lotgevallen daarvan.
Medina (Arab. Medinet-en-Nebi, d. i. stad
v. d. profeet), na Mekka d. belangrijkste bedevaartplaats der Mohammedanen, in 't . WestArabische landschap Hedsjas t. N. v. Mekka
gelegen, is een vriendelijke, door muren en
torens omgeven stad met circa 16 000 inw.
Aan d. hoofdstraat ligt d. moskee v. d. profeet,
Mesdsjid-ed-Nebi of El Haram (d. i. d. refine)
geheeten, evenals d. voorn. moskee v. Mekka
gebouwd, met door koepels overdekte zuilengangen en vijf minarets. Nabij d. zuidoosteljjken hoek ligt achter nauwe tralien 't graf
v. Mohammed, onder een vierhoekig gebouw
v. zwarten steen, met kostbare tapijten bedekt;
hiernaast bevinden zich d. graven v. zijn
eerste opvolgers, Aboe Bekr en Omar, en v.
zijn geliefde dochter Fatime, benevens een
leeg graf voor Isa ebn Miriam, d. i. Jezus,
zoon v. Maria. d. Inwoners leven hoofdzakelijk v. 't onderhoud der pelgrims, benevens
T. landbouw en handel, die vooral op d.
ivestelijk gelegen haven Janbo el Bahr ge-

383

MED.

dreven wordt. — Ook vier steden in Spanje
dragen d. naam Medina.
1Vleding (JOHANN FERDINAND MARTIN OSCAR),
een Duitsch romanschrUver, gob. 11 Apr.1829
to Koningsbergen, was eerst in Pruisischen
en sedert 1859 in Hannoverschen staatsdienst.
In 1866 vergezelde hij d. koning naar 't leger
en vervolgens n. Weenen. In 1867 ging hij n.
Parijs om d. belangen v. zijn vorst to behartigen, maar hij verliet in 1870 d. dienst v. d.
koning v. Hannover, waarna hij zich n. Zwitserland begaf, vervolgens eenigen tij.d te
Stuttgart en Berlijn leefde en zich eindelijk te
Wohldenberg bij Hildesheim vestigde. Ondertusschen had hij onder 't pseudoniem GREGOR.
SAMAROW een reeks v. vijf romans onder d.
titel „Urn Zepter und Kronen" in 't licht
gegeven, waarin hij d. Fransch-Duitschen
oorlog en d. a. d. Europeesche hoven spelende
diplomatische geschiedenis vOOr dezen krijg
dichterlijk behandelt (20 dln, 1872—'76). Behalve
verscheidene andere romans, als „Die ROmerfahrt der Epigonen" (1873), „Ritter oder Dame'
(1878), „Hohen und Tiefen" (3 dln, 1879—'80),
„Kaiserin Elizabeth", „Die Groszfarstin",
„Peter der Dritte" (14 dln, 1881—'83), „Plewna'"
(7 dln, 1883—'84) en „Hangen und Bangen"
(1892), schreef MEDING nog „Memoiren zur
Zeitgeschichte" (3 din, 1881—'84) en een levensbeschrijving v. keizer Wilhelm I (1886), die
in 1889 met opmerkingen v. keizer Wilhelm I
en onder goedkeuring v. Wilhelm II onder
d. titel „Ein Vermachtniss Kaiser Wilhelms I"
verscheen.
Medium (onzijdige vorm v. 't Lat. medius,
midden) beteekent middelweg, middelterm.
—Mediumtenuer bead,
een gevleugeld woord
voor: d. Gelukkigen houden d. middelweg
of d. middelweg is d. beste. Zoo ook: Media
tutissimus ibis, In 't midden zult gij 't veiligst
gaan. — Medium aevum beteekent d. Middeleeuwen, 't tijdvak in d. Algemeene geschiedenis v. d. 5e tot d. 15e eeuw. — Media gratiae
of media salutis zijn genademiddelen. — Medios
esse non licet heette bij d. Romeinen zooveel
als: 't Staat niet vrij onzijdig to dus
vOOr of tegen.
Medoc, een landschap in 't Fransche depart.
Gironde, tuss. d. rivier v. dezen naam en d.
zee gelegen, 't bestaat a. d. kust uit duinen,
strandmeren en heidegronden, terwijl d. heuvelen langs d. rivier d. voortreifelijke Medocen Bordeauxwtjnen (Chateau-Margeaux, Chateau-Lafitte, Pauillac, Contenac, s. Julien, Laborde e. a.) leveren. d. Hoofdplaats is 't stadje
Lesparre. 't Aan d. linkeroever der Gironde
gelegen fort Me'doc dekt Bordeaux v. d. zeezijde.
Medresse noemt men bij d. Mohammedaansche volken een geleerde school, waar d.
hoogere vakken v. onderwijs beoefend -worden. d. Aanzierilijkste medressen v. vroegeren
tijd waren die v. Cordova, Toledo, Bagdad en
Damascus; tegenwoordig heeft men ze o. a.
te Cairo, Constantinopel, Medina, Ispahan en
Bokhara. Meestal bevinden zich d. gebouwen
v. zulk een inrichting v. hooger onderwijs in
d. onmiddellijke nabijheid eener moskee.
Medsjid, ook midsjid en mesdsjid (v. 't
Arab. sadsjada, neerbuigen, aanbidden), is een
Mohammedaansche tempel of bedehuis. In
onze Oost-Indische bezittingen spreekt men
gewoonlijk v. een missigit; elders v. moskee.
Medusa, een der drie Gorgonen (zie dat
art.) on d. eenige sterfelijke onder haar.
Neptunus, bekoord door haar buitengewone
schoonheicl, omarmde haar in d. tempel v.
Minerva, waarover deze godin zoodanig in

toorn ontstak, dat zij d. haren

v. MEDUSA
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slangen veranderde en haar d. verschrikkelijke kracht verleende ieder, die haar aanzag, in steen te veranderen. Perseus doodde
haar eindelijk met behulp v. Mercurius en
Minerva, Sneed haar 't gevreesde hoofd of
on overhandigde 't a. d. laatste, die 't a. haar
schild hechtte en er in d. oorlog der Giganten
gebruik v. maakte. Dit hoofd behield toen
d. kracht ieder, die 't aanschouwde, te versteenen. Uit 't bloed der verslagene MEDUSA
kwamen Pegasus en Chrysaor voort en,
volgens Ovidius, ook d. menigvuldige slangen
v. Lybiti. Ten tijde v. d. bloei der schoone
kunst v. Griekenland werd 't Mudusa-hoofd
in een ideaal v. vrouwelijke schoonheid veranderd; v. hi6r, dat daze koppen tot d. merkwaardigste gedaanten der oude kunst behooren. Zie Levezow, „Ueber die Entwickelung
des Gorgononideals in der Poesie and bildenden Kunst der Alton" (1833).
Medusa, Zie Zeekwallen.
Medusa ('t hoofd v.), een gedeelte v. 't sterrenbeeld Perseus (Zie Perseus).
Meeden, een dorp on gemeente in d. Nederl.
ploy. Groningen, 1% uur t. W. v. Winschoten,
met 1575 inw.
Meekrap. In d. wortel der meekrapplant
(Rubia Tinctorum) komt een chromogeen voor,
dat onder zekere invloeden, nl. door zuren
en fermenten, aanleiding geeft tot d. vorming
v. schoone kleurstoffen. Over 't algemeen
geeft men d. naam chromogenen a. kleurlooze organische lichamen, die door ontleding
of opname v. zuurstof, of beide, aanleiding
geven tot 't ontstaan v. kleurstoffen. Daze
chromogenen behooren tot d. zeer samengestelde organische lichamen. Volgens sommigen zou 't chromogeen v. d. meekrapwortel
zijn 't zoogen. ruberythrinezuur, een geel
kristallijn lichaam, dat uit kool-, water- en
zuurstof is samengesteld. Evenwol is dit zelf
een kleurstof en kan 't derhalve moeiltjk
d. naam chromogeen dragon (afgeleid v.
xecutua, kleur, en yEiva(", ik breng voort).'t Is
waarschijnlijk, dat 't ware chromogeen der
meekrap kleurstoffen een stikstof houdend
lichaam is, waaruit 't ruberythrinezuur ontstaan is. 't Ruberythrinezuur wordt onder
zekere. omstandigheden (onder d. invloed v.
zuren en fermenten) ontleed in alizarine en
suiker; onder andere omstandigheden geeft
't aanleiding tot d. vorming v. andere lichamen, als purpurine enz.
Alizarine, een rood kristallijn lichaam,
vormt d. hoofdkleurstof der kleurstoffen, die
d. meekrap-wortel Oplevert. Dan volgt d.
purpurine, eveneens een rood kristallijn
lichaam. d. Toepassing v. d. meekrap-wortel
als verfmateriaal berust op d. vorming daaruit
v. daze twee schoone kleurstoffen. In sommige meekrap-fabrieken wordt d. suiker uit
d. meekrap-wortel in alkohol omgezet en
levert d. meekrap-wortel hierdoor een belangrijk nevenproduct. d. Meekrap-wortel wordt,
om als verfmateriaal to kunnen aangewend
worden, sterk gedroogd, v. onzuiverheden en
uitwendig bekleedsel ontdaan on vervolgens
gemalen. In d. regel bewaart men d. wortel
geruimen tijd. Bij 't bereiden nl. worden er
fermenten gevormd uit • d. eiwitstoffen, in
d. wortel voorhanden, waardoor 't ruberythrinezuur ontleed wordt in alizarine, purpurine, suiker enz. Aan meekrap, behandeld
met zwavelzunr, geeft men d. naam garancine.
't Zwavelzuur dient grootendeels om 't ruberythrinezuur op bovengenoemde wijze to ontleden;* 't verricht in minuten, wat d. fermenten,
bij 't bereiden in d. wortel gevormd, in
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maanden doen. 't Zwavelzuur ontleedt verder
verbindingen der kleurstoffen, in d. wortel
voorhanden; reeds bij 't rijp worden heeft
ontleding plaats v. 't chromogeen en ruberythrinezuur; ook vernietigt 't zwavelzuur, zoo
't in groote hoeveelheid wordt aangewend,
vele nevenbestanddeelen der meekrap. d.
Kleurstoffen der meekrap zijn duurzaam en
hare kleur kan door bjjtmiddelen aanmerkelijk
verhoogd worden. Zal een weefsel, bijv.
linnen on katoen, hiermede geverfd worden,
dan wordt 't aanvankelijk met een bUtmiddel
doortrokken, daarna in een waterbad langzaam met meekrap verwarmd on ten laatste,
ten einde d. kleurstof op 't weefsel goad to
doen hechten, daarmee gekookt. Meekrap is
in d. laatsten ttjd voor een groot deel verdrongen door 't kunstmatig uit anthraceen,
dat in steenkolenteer voorkomt, bereide alizarine. In Nederland komt d. meekrapbouw
hoofdzakelijk voor in Zeeland en in d.
omstreken v. Maastricht.
Meal. 't Product, verkregen door malen v.
vele zetmeelhoudende plantaardige organen,
wordt meel genaamd. Er bestaan vele soorten
v. meel, meerendeels afkomstig v. zetmeelrijke zaden, als tarwe, rogge, boekweit, rijst,
maIs enz. Bij d. voeding vervult 't meel en
wel hoofdzakelijk rogge- en tarwemeel, vooral
in d. vorm v. brood, een belangrUke plaats.
't Hoofdbestanddeel v. meel is zetmeel of
amylum (06 1-11.05), een organisch lichaam,
dat uit kool-, water- en zuurstof is samengesteld. Niet minder belangrijk dan't zetmeel
zijn d. eiwitstoffen, in 't meel voorhanden,
hoewel zij v. 't meel altijd een veel kleiner
deel uitmaken dan 't zetmeel. Zetmeel on
eiwitstoffen vormen voornamelijk d. voedende
bestanddeelen v. meel. In d. verhouding dozer
bestaat bij verschill. meelsoorten een aanmerkelijk verschil ook bij dezelfde meelsoort
loopt doze somwijlen zeer uiteen.
In rogge- en tarwemeel is ongeveer vijf
maal meer zetmeel voorhanden dan eiwitstoffen (gemiddeld ongeveer 14 pct), in rijstemeel meer dan tienmaal meer zetmeel dan
eiwitstoffen. Uit 't oogpunt v. voeding wordt
d. waarde der meelsoorten vooral bepaald
door d. verhouding, waarin zetmeel on eiwitstoffen tot elk. staan in 't meel, 't watergehalte buiten rekening gesteld, en d. vorm,
waaronder 't zetmeel, maar vooral iedere
eiwitstof voorhanden is.
Niet alle soorten namelijk v. eiwitstoffen
en zetmeel zijn even gemakkelijk to verteren. d. Eene meelsoort is boter geschikt ter
broodbereiding dan d. andere wegens d. vorm,
waarin d. eiwitstoffen daarin voorkomen.
Meel bijv., dat veel kleefstof en plantenlijrn
(twee eiwitstoffen) bevat, levert een deeg op,
dat gemakkolijk rijst on dus een gemakkelijker verteerbaar brood kan opleveren; dit
is bijv. 't geval met tarwemeel; met roggemeel is dit minder 't geval en juist daardoor
vooral is tarwebrood gemakkelijker to vertoren dan roggebrood.
Behalve zetmeel on eiwitstoffen bezit meel
vele nevenbestanddeelen, als dextrine, suiker,
cellulose en vele anorganische zouten. In
gedroogden of samengepersten toestand kan
't meal geruimen tijd voor bederf bewaard
worden.
Vorvalsching v. rogge- on tarwemeel heeft
dikwerf plaats. In 't algemeen vervalsctit men
daze met meelsoorten v. mindere waarde en
anorganische zo4en. Meelsoorten, die vooral
ter vervalsching v. tarwemeel veel worden
aangewend, zijn rtjstemeel, aardappelenmeel,
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boonenmeel enz. 't Microscoop kan daze vervalschingen veelal doen kennen door d. eigenaardigen vorm der zetmeelkorrels v. verschill.
meelsoorten. Van d. anorganische zouten
wendt men veelal aluin aan, waardoor men
in staat is v. eenigermate bedorven meel
goed brood te bakken. Dergelijke vervalschingen toont d. scheikunde uiterst gemakkelt* aan.
Meeldraden (Stamina) noemt men die
organen der bloemen, waarin 't bevruchtende
stuifmoel (pollen) gevormd wordt; zij maken
met d. zaadknopjes d. voortplantingsorganen
eener bloom uit, zoodat alle overige deelen,
die bij een bloom voorkomen (o. a. d. verschill.
•mkleedsels, d. vruchtbladen, die d. stamper
vormen, waarin d. zaadknopjes besloten zijn
enz.), kunnen ontbreken, zonder dat dit't vermogen der plant zich voort to planten in
't minst in d. weg staat. d. Meeldraden ontwikkelen zich aanvankelijk evenals alle
andere bladorganen, waarmee zij ook in hun
vorm geheel overeenkomen. Daar d. bladscheede in d. regel weinig of niet ontwikkeld
is, neemt men er slechts d. bladsteel on d.
bladschijf a. waar en bestempelt men 't bladsteelvormig gedeelte met d. naam helmdraadje
(filamentum), 't bladschijfvormig gedeelte met
Bien v. helmknopje (anthera). Binnen d. holten
v. 't helmknopje ontwikkelen zich eigenaardige cellen, die na d. rijpheid stuifmeel (pollen) of stuifmeelkorrels (grana pollinis) genoemd
worden.
d. Ilelmdraad is in d. regel dun en draadvormig, doch dikwerf ook vlak en zelfs bladachtig verbreed of bloombladachtig ontwikkeld (f. petaloideum). Bij vele soorten v. Alliuin
vindt men meeldraden, wier helmdraden om
d. ander in een driedUbbele punt uitloopen
(f. tricuspidata). 't Gedeelte v. d. helmdraad,
'twelk d. hokjes der helmknoppen a. elk. verbindt, hoot helmbindsel (connectivum). In d.
regel is dit slechts een verlengsel v. d. helmdread tuss. d. hokjes, doch soms steekt 't
nog boven daze uit (c. productum). Is 't helmbindsel met d. top v. d. helmdraad door een
geleding verbonden, dan is d. helmknop bewegelijk (anthera versatilis), zooals bij d. Lolie.
Bij d. Salie (Salvia) loopt 't dwars (c. transversum), in welk geval een der beide, daardook
ver v. elk. verwijderde antherenhokjes gewoonlijk mislukt.
d. Helmknop is een vliezig zakje, dat 't be-.
vruchtende stuifmeel bevat en gewoonlijk uit
twee door 't helmbindsel gescheiden helften
bestaat (Anth. bilocularis). Is d. helmknop ten
gevolge v. een insnoering in zijn midden op
d. dwarse doorsnede vierhokkig, dan noemt
men hem Anth. quadrilocularis ; is er slechts
456n holte aanwezig, Anth. unilocularis. Meestal
gaat 't helmdraadje onmiddellijk a. d. voet v.
't helmknopje in 't helmbindsel over (Anth.
basifixa). Soms echter, wanneer d. voet v.
't helmknopje zich tot beneden d. voet v.
't helmbindsel uitstrekt, overeenkomende met
d. gedaante v. een fol. cordatum, sagittaturn of
peltatum, is 't helmknopje in 't midden met
't helmdraadje verbonden (Anth. medio fixa).
Is 't helmknopje a. zijn top vastgehecht, dan
noemt men 't Anth. apice fixa; ontbreekt 't
helmdraadje, Anth. sessilis.
Zijn d. antherenhOkjes rijp, dan openen zij
zich op verschill. wijzen, waartoe hun bewegelijkheid op d. dunnen helmdraad, warmte
en droogte en onder hun opperhuidje voorkomende veerkrachtige spiraalcellen samen.
werken. Gewoonlijk openen zij zich door een
overlangsche spleet (Anth. birimosa) of door
VI.
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een dwarsspleet, zooals d. -eenhokkige, zelden
door poritin of kleppen, zooals bij d. verschill.
soorten v. Laurus.
d. Meeldraden vertoonen onderling vele bijzonderheden ten opzichte v. hun aantal, betrekkelijke lengte, onderlinge vergroeiing, vergroeiing met andere deelen der bloom enz.,
eigenaardigheden, waarop 't stelsel v. Linnaeus
gegrond is (Zie Sexueel Stelsel).
Meeltor on M3elworm (Tenebrio molitor
L.). d. Meelworm is d. larva v. d. meeltor,
welke tot d. famine der tenebrionidae in d.
orde der coleoptera (kevers) onder d. insecten
behoort. d. Tor is langwerpig, zwart of zwartbruin en 1,5 cM. lang; hij heeft een vierhoekig borststuk, dat moor breed dan lang
is en v. achteren a. weerszijden een ingedrukt
puntje heeft ; zijn sprieten zijn snoervormig
met een verlengd derde lid en onder d. uitgestoken zijrand v. d. kop ingeplant. Zijn dekschilden zijn gestreept, doch in d. strepen
slechts onduidelijk gestippeld; d. vier voortarsen hebben vijf , d. beide achtertarsen vier
leedjes.
d. Larve of 'noel worm is alien meelverkoopers on bakkers wel bekend, daar zij in
menigte in oud meal voorkomt; zij is ook
zeer schadeltjk in scheepsbeschuit. Haar
lichaam is 2,5 cM. lang, langwerpig rolrond
en zeer glanzig bruinachtig rood; behalve d.
kop, die twee kleine sprieten heeft, zijn er
twaalf geledingen, v. welke d. eerste d. grootste is en d. laatste in een punt uitloopt; er
zijn zes kleine voorpooten on een anale poot.
Meenen of Menin is een stadje in d.
Belgische prov. West- Vlaanderen, tuss. Yperen
en Kortrijk of Courtrai. 't Ligt a. d. Lijs en
a. d. Franschen Noorderspoorweg, heeft 13 000
inw. en veal vlas-, tabak- en cichorei-industrie.
Vroeger was 't een vesting. „Meenen ligt bij
Kortrijk en Petegem bij Deynze" is een aloud
Vlaamsch spreekwoord, te pas gebracht bij
't herhaaldelijk gebruikte meenen in d. zin v.
gelooven of iets voor waar aannemen (Deynze
is een klein stadje niet ver v. Gent).
Meer, een gemeente in d. Nederl. prov.
Limburg, 1 uur t. 0. v. Eisden, met 930 inw.
Meer (JOHAN VAN DER), een verdienstelijk
Nader!. schilder, word volgens Houbraken
to Schoonhoven in 't begin der 17e eeuw gob.
(d'Argensville zegt in 1628, wat niet ver misgetast zal zijn). Zijn leermeester schijnt niet
bekend to zijn ; men weet echter, dat hij in vrtj
gunstige omstandigheden moat hebben verkeerd, daar hij v. David d. Heem voor 2000
gulden een schilderij kocht. Doze schildertj
was zijn eenige bezitting, nadat hij in 1672 bij
d. inval der Franschen in Utrecht al zijn
andere bezittingen verloor. Bij d. verandering
der regeering in genoemde stad door d. prins
v. Oranje in 1674 word hij tot lid v. d. vroedschap benoemd en hij bleef dit tot 1682, toen hij
een winstgevend ambt to Vreeswijk verkreeg.
Als regent v. 't Ambachtskinderhuis in Utrecht
vereeuwigde hij d. gedachtenis v. zich zelf
an zijn mederegenten door een levensgroot
regentenstuk, waarop zij alien waren afgebeeld. d. Schrijvers v. d. geschiedenis der
vaderlandsche schilderkunst maken goon gewag v. een reis, die VAN DER MEER volgens
andere borichten met Lieve Verschuur naar
Itali6 zou gemaakt hebben. 's Mans werken,
voornamelijk bestaande uit landschappen en
zeestukken, die door d'Argensville an v. Mannlich zeer worden geprezen, zijn dikwijls verward met die v. zijn naamgenooten. d. Nederlandsche schrijvers geven zijn sterfjaar niet
op. D'Argensville vermeldt als zoodanig 169125
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Meer (JAN 'vat DER), d. jongere, wellicht
d. zoon v. bovengenoemde„ werkte in d. tijd
v. Cornelis Dusart, met wrens zuster hij gehuwd was. Hij genoot 't onderwijs v. N.
Berchem en schilderde in d. trant v. dozen
heuvelachtige landschappen met yes, die hem
alras eon plaats deden innemen onder d. geachte kunstenaars v. zijn tijd. Zij zijn zeer
zorgvuldig en fraai gepenseeld en natuurlijk
v. toon. Door sommige schrijvers wordt hij
v. een losbandig leven beschuldigd, wat dan
ook ten gevolge zou gehad hebben, dat hij
zeer achteruit ging en in 1706, toen hij op
nog goon 50-jarigen leeftijd overl., op kosten
v. zijn vrienden moest worden begraven.
Boter bewijs dan voor d. waarheid v. daze
on dergelijke verhalen is voor zijn talent to
vinden, o. a. in 't museum to Amsterdam,
waar men eon fraai bergachtig en boschrijk
landschap met schapen en een herder v. hem
aantreft; to Berlijn bevinden zich in 't museum drie schilderijen v. zijn hand, waarvan
Kugler getuigt, dat er eon zeer natuurlijke
toon in heerscht, 't best met dien v. Sachtleven to vergelijken. Men vindt ook teekeningen v. dezen meester, die vrij gezocht zijn.
Bovendien heeft hij geOtst en wel op meesterlijke wijze. Bartsch („Peintre Graveur", I)
beschrijft slechts twee v. zijn etsen; er komen
echter, hoewel slechts zelden, nog vier andere
prentjes voor, eveneens door VAN DER MEER
geetst. d. Onderwerpen zijn steeds landschappen, gestoffeerd met rundvee of schapen.
Behalve d. hierboven genoemde kunstenaars
v. d. naam v. d. Meer vinden wij nog gewag gemaakt V. eon JACOB VAN DER MEER uit
Utrecht, eon NICOLAAS VAN DER MEER, schilder
en graveur, die in d. 17e eeuw te Amsterdam
leefde, en een NOACH VAN DER MEER, teekenaar
en graveur, die in 't laatst der 18e eeuw, mode
to Amsterdam, leefde. Men kent v. dezen
rneester „d. brand v. d. schouwburg to Amsterdam in 1772" on d. „af beelding v. d. nieuwen
schouwburg aldaar"; vooral echter verdienen
vermeld to worden d. 150 door hem naar J.
Buys gegraveerde prenten voor „Gellert's
fabelen" (Amsterdam bij P. Meijer, 3 din,
1772—'85).
Meer (DELFSCHE VAN DER), Zie Vermeer.
Meerane, een fabrieksstad in 't koninkrijk
Saksen, heeft een weefschool en grootsche
weverijen v. wollen en halfwollen stoffen, die
door geheel Europa, benevens n.• Afrika en
Azi6 verzonden worden, voorts wolspinnerij
en 22 430 mw.
Zie Minderjarigheid.
Meerderjarigheid,
Meerens (JAN ANTON), een Nederl. toonkunstenaar on muziekhandelaar, gob. in 1804
to Rotterdam en overl. 15 Mei 1864 to Brussel.
Hij bespeelde vooral d. fluit, maar ook 't klavier, d. viool, d. harp, gitaar e. a. instrumenten, ondernam met Tulou verschill. concertreizen en richtte eerst in Brugge, vervolgens in Antwerpen een muziek- on pianomagazijn op. — Zijn zoon CHARLES MEERENS,
gob. 26 Dec. 1831 to Brugge, maakte zich vooral
op 't gebied der acustiek verdienstelijk en
sehreef hierover en over d. theorie der muziek
verschill. werken.
Meerkatten (d.) (cercopithecidae) vormen
eon familie v. d. apen der Oude Wereld en
hebben een slank, Licht lichaam met een staart.
Soorten komen voor in Voor-Indio, op Java,
Borneo, Sumatra, in Noord-Afrika (en bij
Gibraltar) on West-Afrika.
Meerkerk, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, 2 uur ten N. v. Gorkum
a. 't Zederikkanaal gelegen, met 1330 inw.
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Meerman (Mr. JOHAN), hoer v. Vuren en
Dalem on zoon v. Mr. Gerard Meerman (d.
verdienstelijken schrijver v. 't geleerde work
„Origines typographicae",. 1765), ward 11 Nov.
1753 to 's-Gravenhage gob. Na to Leiden, te
Leipzig (onder Ernesti) on to GOttingen
(onder Heyne) gestudeerd to hebben, verwierf hij in eerstgenoemde academiestad d.
graad v. doctor in d. rechten op eon „Dissertatio de solutione vinculi, quod olirn fuit
inter Sanctum Romanum Imperium et foederati Belgii respublicas" (1774). Een groot gedeelte v. zijn tijd besteedde hij a. reizen door
eon groot gedeelte v. Europa, alsmede in aanzienlijke staatsbetrekkingen (o. a. gedurende
d. Fransche overheersching die v. senator t&
Parijs), waartoe hij zich als kundig on bekwaam patricier geroepen zag. Hij overl.
19 Aug. 1815 to 's-Gravenhage. Zijn boekerij,
een der beroemdste, die bier to lande ooit
door een bijzonder persoon bezeten werd, is
na zijn dood verkocht en grootendeels in 't
bezit gekomen v. d. geleerden Westreenen v.
Tiellandt, die haar a. d. Nederl. Staat heeft
vermaakt, waarna zij als „Museum Meermanno-Westreenianum" in een huis op d.
Princessegracht in Den Haag ward geplaatst.
Verschill. geschriften zagen v. hem 't Licht,
als: „d. Burgerlijke en volksvrijheid" (1793);
„Geschiedenis v. graaf Willem v. Holland,
Roomsch koning" (1797, 5 din); „Berichten
omtrent Groot-BrittanniO" (1787); ,d. Oostenrijksche, Pruisische en Siciliaansche monarchijen in 1792" (1794), „Het noorden on noordoosten v. Europa" (1806, 6 din); „Athene onder
Cleo" (1804); „Beleg en verovering v. Leiden
in 1420" (1806); Over d. vocaalverdubbeling"

(1806); „Blijken der goddelijke wtjsheid in d.
geschiedenis" (1806); „Aanspraken op d. ZuidHollandsche Synoden" (1806); „Josia, Antoninus Pius on Henrik IV" (1807); „Jaarboeken
der wetenschappen en kunsten in Holland'
(1807, 2 din) on „Montmartre" (1812). Bekend is
zijn met kostbare platen uitgegeven dichterlijke vertaling v. Klopstocks „Messiade" (1805,
4 din); ook gaf hij een overzetting v. Suhm's
„Noordsche verhalen" (1806) on v. Keilgren's
treurspel „Gustaaf Wasa" (1806) en voorts
kleinere gelegenheidsstukjes. Zijn begaafde
echtgenoote, vrouwe A. C. Mollerus, heeft
zich mode als dichteres onderscheiden door
„Gedichten" (1817, 4 din) on „Otharion en
•Othar" (1819). — Men zie over MEERMAN: Gras,
„Elogium Meermanni" (1817).
Meermin. Onder dezen naam heeft men
zich vroeger een wezen voorgesteld, dat tot
even voorbij d. navel mensch zou wezen en
vervolgens in Gen visschenstaart zou overgaan. d. Mythe is stellig a. die der Ouden
omtrent d. Sirenen ontleend, doch 't geloof a.
zulk een fabelachtig wezen heeft nog tot in
doze eeuw bestaan.
Meeroett (Mirat), d. hoofdstad v. een gelijknamige afdeeling in d. noordwestelijke
prov. v. Britsch-Indio, ten N.-0. v. Delhi tuss.
d. Ganges en. Dsjoemna gelegen, heeft een
belangrijke voorjaarsmis en met 't nabijgelegen
militaire kantonnement 99 560 inw. 't Is een
der belangrijkste wapenplaatsen v. 't BritschIndische Risk en speelde in d. Sipoy-opstand
v. 1857 een belangrijke rol. d. Divisie Meeroett
heeft op 533 vk. mijlen 5 141 200 inw., waarvan
moor dan 2/ 3 Hindoes, d. rest Mohammedanen
zijn. Zij wordt door d. Oost-Dsjoemna- en 't
Gangeskanaal besproeid on is een belangrijk
landbouwgebied.
Meersch (ABRAHAM AREND VAN DER), gob.
to Amersfoort 22 Febr. 1720, word in 1741
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predikant bij d. Remonstrantsch-gereformeerde
gemeente to Hazerswoude en in 1750 to Delft,
vanwaar hij in 1756 als hoogl. a. d. kweekschool der Remonstranten n. Amsterdam vertrok, eerst voor 't onderwijs in d. wijsbegeerte on letteren, later (sedert 1767) ook in
d. godgeleerdheid, terwijl hij in eerstgenoemde
betrekking in 1771 door d. beroemden Wyttenbach werd opgevolgd. Hij overl. 13 Mei
1792. Talrijk zijn d. geschriften v. dozen geleerde; zoo heeft men zijn vertalingen der
voorn. werken v. Sharp, Warburton, Lardner
e. a., waaronder inzonderheid die v. Eusebius'
„Kerkelijke geschiedenis" met aanmerkingen,
als ook zijn oorspronkelijke geschriften, 't
meest in d. „Algemeene Bibliotheek" verspreid. d. „Historic, der Remonstranten", op
naam v. J. Regenhoog uitgegeven, is grootendeels 't work Y. VAN DER MEERSCH. Ook nam
hij een werkzaam aandeel in d. pennestrijd
over d. „Bolisarius" v. Marmontel.
Meerschuim. Onder dozen naam verstaat
men een weeke, lichte delfstof, die eenigszins
ver want is met speksteen. Ondoorzichtig on
zonder glans zijnde, neemt 't, met glad staal
gewreven, eenigen glans aan. 't Kleeft, wanneer 't droog is, zeer stork a. d. vochtige
lippen en zuigt dan begeerig vocht in. 't
Soort. gew. bedraagt v. 0,988 tot 1,279; 't
lichtste wordt voor 't beste gehouden. d.
Fleur is wit, somtijds ook eenigszins in 't
licht gele en roodachtige vallende..'t Is een
waterhoudend magnesiumsilicaat (Mg% 51 3 08
eenige mol. water). d. Honderd deelen bestaan uit 54,24 dln kiezelzuur, 24,08 dln magnesia en 21,68 dln water, doch volgens Lychnell uit 60,87 dln kiezelzuur, 27,80 dln magnesia, 11,27 dln water en 0,09 dln Uzeroxyde
en aluminiumoxyde. 't Komt voor bij Hrabschitz in Moravi6, in d. Krim, bij Vallecas
(bij Madrid), op Negropont, bij Thebe in Griekenland on in Natolit:3 in Klein-Azie. Bij 't
uitgraven is 't in d. beginne, nl. in d. frisschen, nog vochtigen toestand, eenigszins
weekachtig on 't kan dan licht met messen
gesneden worden. Hiermee en met stalen
werktuigen gedraaid, vervaardigt men daaruit
pijpekoppen, die vervolgens gepolijst worden.
Al 't in d. handel gebrachte meerschuim
wordt bijna uitsluitend tot dit doel gebezigd.
't Allerweekste en beste meerschuim komt
uit Turkije on wel uit d. omstreken v. Thiva
on 't dorp Kiltschick, niet ver v. Koniti in
Natoli6, waar 't in aderen ter diepte v. ongeveer 8 M. aangetroffen wordt. Van doze plaats
wordt 't over Constantinopel n. Weenen gebracht en vandaar over Duitschland on andere
landen verspreid. Op d. zoo even genoemde
eenvoudige wijze bewerkt, zijn d. pijpekoppen
geschikt tot tabakrooken en 't aangenaamst
voor d. smaak; doch zij veranderen dan niet
v. kleur, „zij rooken niet door", zooals men
pleegt to zeggen. Wil men zulks voor d. liefhebbers bewerken, dan moeten zij tweemaal
in vet on vervolgens nog eons in was gekookt worden. Is dit geschied, dan wordt
door 't rooken d. onderste helft v. d. kop
allengs bruin en 't bovenste gedeelte melkachtig wit. Door 't koken v. d. kop in olio
wordt hij bij 't rooken overal geel- en bruinachtig gemarmerd en men heeft dan d. zoGgen.
„oliekop". Wat bij 't snijden en draaien v. d.
pijpekoppen afvalt, wordt in water fijn gemaakt, door lijnwaad geslibd en in vierkante
stukken gevormd, waaruit wederom pijpekoppen vervaardigd worden, doch v. een veel
mindere hoedanigheid, waarom zij dan ook
„onechte kappen" genoemd worden.
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Meersen, een gemeente in d. Nederl. prov.
Limburg, 1 uur t. N.-0. v. Maastricht in 't
schoone Geuldal tegen d. helling v. een
heuvelreeks gelegen, met 4100 inw. (1890).
't Is een zeer oud dorp, in welks omgeving
nog Romeinsche oudheden gevonden worden.
Meerts (LAMBERT JOSEPH), een Belgisch
violist, geb. 6 Jan. 1800 to Brussel en overl.
aldaar in 1863, maakte zich vooral verdienstelijk als leeraar in 't vioolspel a. 't conservatoire v. gelloemde stad.
IleervaliSilurus), een familie v. visschen,
die tot d. orde der beenvisschen (teleostei) on
tot d. onderorde der physostomi behoort. d.
Kop is breed, plat on ongeschubd; a. d. bek
zitten draadvormige baardvezels als voelers,
in 't kieuwvlies zijn 4-14 stralen on 't voorste
beentje der borstvinnen, of ook wel d. eerste
straal der rugvin, is doornachtig on v. achter
getand. d. Z wemblaas is stork, hartvormig
on met haar bovenste gedeelte door een bijzonder beenachtig samenstel a. d. eersten
wervel vastgehecht. Van d. soorten dozer
familie vermelden wij alleen d. Europeesche
meerval, ook Was genaamd (Silurus glanis
L.). Doze visch heeft een rugvin zonder stokels on 6 baardvezels, van welke d. twee
a. d. bovenkaak d. langste zijn. Hij wordt gevangen in d. groote rivieren v. Europa en*
Azie. Men vindt hem ook, doch zeer zeldzaam, in zee. Hij is naast d. steur (Acipenser sturio) ooze grootste riviervisch. Men
vindt er in d. Donau v. 2 tot 3 M. lengte
on ter zwaarte v. 150 KG. ; ook hier to lande
werd d. meerval nu en dan in 't Haarlemmermeer gevangen. d. Kaakbeenderen v.
dozen visch, v. welke 't onderste een weinig
vooruitsteekt, zijn v. een groot getal kleine
achterwaarts gebogen tandjes voorzien; ook
ziet men in d. bek, welks opening zeer groot
is, vier achterkaakbeenderen, insgelijks met
tandjes gewapend; d. neusgaten zijn lang en
d. oogen klein. Hij heeft een bollen en groenachtig zwarten rug; d. buik is lichtgroen v.
kleur en 't geheele lichaam is dik en plat en,
als 't ware, met onregelmatige zwarte vlekjes
bezaaid. d. Vinnen zijn geelachtig en v. blauwachtige randen voorzien. d. Borstvinnen hebben een langen on stork getanden doorn en
d. staartvin is rond.
Daar zijn vinnen kort zijn en zijn lichaam
zwaar is, kan hij zich met zwemmen v. zijn
prooi niet meester maken. Hij houdt zich
bepaaldeltjk, vooral bij dag, in gaten, onder
steenen en wortels v. boomen op. Zijn lichaam,
v. een donkere kleur on altijd met slijk bedekt, verschrikt d. andere visschen niet; zijn
Lange baarddraden, met welke hij speelt, worden door hen voor wormen aangezien, zij
naderen dus zonder vrees on worden gemakkelijk door hem gevangen. Hij aast ook op
kuit, die hij 's nachts Tangs d. oevers gaat
zoeken, en op doode viervoetige dieren of
vogels, die 't toeval bij hem brengt. Hij vermenigvuldigt niet sterk on neemt langzaam
in grootte toe. Zijn vleesch is wit, vet, zoet
v. smaak en zeer moeielijk to verteren. Waar
men d. meerval in overvloed aantreft, wordt
hij gezouten en gedroogd verzonden. Men gebruikt 't vel gedroogd en v. d. z wemblaas
wordt ook vischlijm gemaakt. In 't moor v.
Geneve on d. meren v. Duitsch Zwitserland
treft men d. meerval niet aan ; evenmin kwam
hij vroeger in Frankrijk voor; doch daar is
hij in d. 19e eeuw ingevoerd on aangefokt.
Mees Az. (GREGORIUS), een Nederl. letterkuudige, geb. 2 Febr. 1802 to Rotterdam on
overl. 10 Febr. 1833 aldaar. Na to Leiden
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in d. rechten gestudeerd to hebben, bekleedde
hij eerst rechterlijke betrekkingen in zijn geboorteplaats; hij werd in 1839 hoogl. a 't athenaeum to Deventer in 't Nederl. on d. Vaderl.
geschiedenis, doch aanvaardde in 1847 wederom
een rechterltike betrekking a. d. arrondissements-rechtbank to Rotterdam. Van an talrijke werken vermelden wij : „d. Opstand der
Gentenaren tegen Karel V" (1832), „Redevoering
over 't belang v. d. bronnen onzer geschiedenis
voor d. studeerende jongelingschap" (1840),
„Over Bilderdijks dank- on handelwijze in betrekking tot d. politieke gebeurtenissen v. zijn
tijd" (1850), „Vergelijking v. d. tegenwoordigen
met d. vroegeren prozastijr (1860), „Historische Atlas v. Nederland v. d. 16e eeuw tot
heden" (1865) on „d. Fransche heerschappij in
ons vaderland en d. verlossing daarvan in
1813" (1863). Uitvoeriger vindt men over hem
geschreven in 't jaarboek der Koninkl. Academie, 1883.
Mees (wILLEM CORNELIS), een Nederl. staathuishoudkundige. gab. 6 Sept. 1813 to Rotterdam en overl. 24 Dec. 1884 to Amsterdam
als president der Nederl. Bank. Reeds als
student, of liever als candidaat in d. rechten,
onderscheidde hij zich door zijn work „Proeve
eener geschiedenis v. 't bankwezen in Nederland gedurende d. tijd der Republiek" (1838)
en ook met zijn dissertatie „De vi mutatae
monetae in solutionem pecuniae debitae" verwierf hij zich grooten lof. Na zich eerst als
advocaat to Rotterdam gevestigd to hebben,
werd hij achtereenvolgens secretaris v. d.
Kamer .v. Koophandel aldaar, leeraar in d.
staathuishoudkunde en d. handelswetenschappen a. 't Erasmiaansch gymnasium en secretaris v. d. Nederl. Bank to Amsterdam (1849),
v. welke installing hij in 1863 president word.
Tevens was hij (sedert 1858) lid v. d. Koninkl.
Academie v. Wetenschappen en president v.
d. hoogeschool to Utrecht. Ook vertegenwoordigde hij tweemaal (in 1867 en 1878) d. Nederl.
regeering op d. Parijsche muntconferenties.
Van zijn geschriften noemen we nog: „d.
Werkinrichtingen voor armen uit een staathuishoudkundig oogpunt beschouwd" (1844),
„Het muntwezen v. Nederl. India" (1851) en
„Overzicht v. eenige hoofdstukken der Staathuishoudkunde" (1866). Belangrijk zijn ook d.
jaarlijksche verslagen v. d. president der
Nederl. Bank, uitgebracht in d. Algemeene
Vergadering v. stemgerechtigde aandeelhouders (1865 --'84).
Meeting (v. 't Eng. to meet, ontmoeten,
aantreffen) is een soort v. openlijke vergaderingen of bijeenkomsten, eerst in Engeland
en d. Vereenigde Staten v. Noord-Amerika,
doch later ook elders gehouden; veelal worden er onderwerpen v. staatkundig, maatschappelijk of godsdienstig belang door deskundigen ten aanhoore v. 't publiek besproken. Openbaarheid en vrije toegang waken 't
hoofdkenmerk v. een meeting uit. Niet zelden
worden zij in d. open lucht gehouden.
Meetketting. Een meetketting is v. dik
ijzerdraad vervaardigd; d. schakels zijn door
ringen met elk. verbonden, die v. midden tot
midden gewoonlijk 1 /2 M. v. elk. verwijderd
zijn. d. Ringen, welke halve M. aanduiden,
zijn v. ijzer, •die, welke geheele M. aantoonen,
v. koper; v. 2 tot 2 of v. 5 tot 5 M. zijn zij
iets grooter en in 't midden v. d. ketting, die
gewoonlijk 20 M lang is, heeft men een nog
grooteren ring. Aan d. beide uiteinden v. d.
meetketting heeft men handvatten, wier binnenrand v. d. eerste schakelverbinding juist
een halve M. verwijderd is. d. Meetketting

388

MEE.

moot nauwkeurig vervaardigd zijn en d. onderafdeelingen moeten juist met d. bepaalde lengte
overeenkomen. Bij d. ketting behooren 10
ijzeren of houten pinnen v. omtrent 3 dM.
lengte, benevens een houten hamer om haar
vast in d. grond to kunnen slaan.
Om met behulp v. d. meetketting een zekeren afstand to leeren kunnen, heeft men twee
personen noodig, die eerst d. ketting geheel
uitleggen en des noods recht buigen. d. Voorste, welke d. zak met pinnen bij zich heeft,
strekt d. ketting in d. verlangde richting, die
hem door Ain makker wordt aangewezen,
slaat daarop een pin in d. grond on sleept d.
ketting twintig M. verder; d. andere slaat
daarop zijn ring om d. ingeslagen pin en geeft
zoo d. plaatsing der volgende pin aan en,
nadat daze geplaatst is, neemt hij d. eerste
pin uit d. grond on bergt die in een zak.
Bedraagt d. afstand meer dan 10 kettinglengten, dan zal d. voorste persoon, na al zijn
pinnen gebruikt to hebben, haar weer bij
d. achtersten gaan halen en houdt hij v.
iedere verruiling aanteekening. Bij groote
hellingon meet men slechts mot halve of
kwart kettinglengten, doch in dat geval zal
men d. meetketting met vrucht door latten
kunnen vervangen.
Meetkunde is d. wetenschap, die zich
bezigh,oudt met d. eigenschappen der figuren.
Zij heet planimetrie of vlakke meetkunde, indien
zij zich .bepaalt tot figuren, die in den plat
vlak liggen. Stereometrie of meetkunde in d.
ruimte wordt zij genoemd, indien zij zich niet
tot den plat vlak bepaalt. d. Lagere meetkunde
omvat d. eenvoudigste eigenschappen v. d.
rechte lijn, d. cirkel, figuren, die door rechte
lijnen of cirkelbogen begrensd worden, 't platte
vlak, d. bol, kegel, cylinder en d. lichamen,
door platte vlakken, bol-, kegel- of cylindervlakken begrensd. In Frankrijk behandelt
men soms d. eenvoudigste eigenschappen v.
d. ellips, hyperbool en parabool ook in d.
lagere meetkunde. Alle figuren, die niet in d.
lagere meetkunde behandeld worden, benevens
d. ingewikkelde eigenschappen v. d. reeds
genoemde figuren behooren tot 't gebied der
hoogere meetkunde. Doze behandelt haar stof
analytisch (d. w. z. met behulp der algebra) of
synthetisch (d. w. z. zonder algebra). d. Beschrijvende meetkunde heeft ten doel 't voorstollen v. figuren in d. ruimte zoodanig op
twee platte vlakken, dat alle eigenschappen
dier figuren uit die voorstellingen kunnen
afgeleid worden. Zij is een onderdeel der
projectieleer. d. Lagers meetkunde was voor
een groot deel reeds a. d. Ouden bekend. d.
Analytische meetkunde is gegrondvest door
Descartes in d. 17e eeuw; d. beschrijvende
meetkunde ontwikkelde zich in d.18e eeuw en
d. zoogen. synthetische meetkunde vond hoofdzakeltik haar eerste beoefenaars in d. 190 eeuw.
Meeuwen (Laridae) behooren tot d. orde
der zwemvogels (Natatores). Hun bek is groot,
zijdelings samengedrukt en v. voren haakvormig naar beneden gekromd en d. onderkaak schuin, als ware zij afgehakt; d. neusgaten zijn spleetvormig en zonder tusschenschot. d. Vleugels zijn lang, doch d. staart is
kort en schijnt recht afgesneden. d. Voetwortel is v. voren met schilden bedekt en
d. drie voorteenen zijn door een zwemvlies
vereenigd, terwijl d. achterteen vrij staat en
zeer kort is. Daze vogels vliegen uitmuntend en
zwemmen goad, doch duiken niet; zij leven v.
visschen, weekdieren en insecten. Zij nestelen
op d. grond en hare eieren zijn veelal met
groote vlekken geteekend.
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Men verdeelt hen in zeemeeuwen en zoetwatermeeuwen. d. Eersten bewonen voornamelijk d. zeeoevers. Onder hen zijn d. voorn.
inlandsche soorten : d. Burgemeester (Larus
glaucus), die grooter is dan een kalkoen, doch
lager op d. pooten. d. Ouden zijn wit, met d.
rug en d. vleugels blauwachtig grijs, d. snavel
okergeel met eenig rood a. d. hoek der onderkaak. d. Jongen zijn vuilwit met bruine vlekken en een ietwat bruinen snavel. Deze soort
komt in Sept. tot ons. d. Mantelmeeuw (Larus
marinas) is ietwat kleiner en heeft d. rug en
d. vleugels leizwart v. kleur. Deze soort
broedt op onze duinen. d. Zilvermeeuw (Larus
argentatus) is weer iets kleiner en nagenoeg
gelijk v. kleur, doch d. rug en d. vleugels
zijn tot op twee derden der slagpennen blauwachtig grijs.
d. Zoetwatermeeuwen zijn in 't algemeen
kleiner dan d. zeemeeuwen en hebben in 't
zomerkleed d. kop donkerbruin of donkergrijs gekleurd; zij leven a. d. oevers der
rivieren of op moerassige plaatsen a. d. kust.
Onder dezen is d. meest bekende soort d. Kokmeeuw (Larus ridibundus), iets kleiner dan een
kraai, welke v. Apr. tot Aug. in ons land
aan to treifen is en in 't riet of in d. duinen
nestelt. Hij heeft d. bek vleeschkleurig (bij
oude individuen hoogrood) en naar d. punt
zwartachtig; d. pooten en 't ooglid bij d.ouden
zijn rood. 's Zomers heeft d. oude vogel d.
kop donkerbruin, d. rug en vleugels blauwgrijs, d. groote slagpennen a. 't einde zwart,
al 't overige wit. 's Winters is d. kop grijsachtig wit.
Nog twee andere soorten komen in Nederland voor, nl. d. kleine kokmeeuw (Larus
capistratus) en d. dwergmeeuw (Larus minutus).
Meetzwen, Hi1 en .Babylonienbroe.k,
een gemeente in d. Nederl. prov. Noord-Brabant, in 't land v. Altona, met 750 inw.
Meezen (d.) (paridae) maken een afzonderlijke familie uit in d. orde der passeres of
gangvogels. 't Zijn kleine vogels, die een korten, eenigSzins samengedrukten, ongetanden
snavel bezitten en tien slagpennen v. d. eersten
rang hebben, v. welke d. eerste kleiner is;
zij hebben geheel losse teenen met spitse,
een weinig samengedrukte kromme nagels,
waarmee zij behendig klimmen kunnen; men
ziet haar somtijds met d. rug naar onder zich
a. d. takken vastklemmen. 't Zijn levendige
en stoutmoedige vogeltjes, wier voedsel in
zaden, bessen, insecten en spinneneieren bestaat. Zij leven in kleine gezelschappen bijeen
en nestelen meestal in holten v. boomen.
Men treft haar alleen in 't noordelijk halfrond aan. d. Voorn. inlandsche soorten zijn:
d. Koolmees (Parus major), grooter dan d.
overige soorten, met d. schedel en d. keel,
benevens een streep op d. borst, blauwachtig
zwart, d.. wangen wit, nek, borst en buik
geel, rug groenachtig geel, vleugels en staart
blauwachtig grijs.. Zij is v. aard moedig en
zelfs moordzuchtig en doodt in gevangenschap
andere met haar opgesloten vogels. Haar
eieren zijn wit met roestkleurige stippen.
d. Pimpel of 't Blauwmeesje (Parus coeruleus),
veel kleiner, pimpelpaars a. schedel en nek,
met witte wangen en zwarte keel, d. rug
groenachtig, d. buik geel met een blauwachtig zwarte streep, vleugels en staart grijsachtig donkerblauw. 't Is een zeer levendig
en vroolijk vogeltje en zijn eieren zijn kleiner
dan die v. d. koolmees, doch eveneens gekleurd.
d. Zwarte mees (Parus ater), welke in d. sparrenbosschen v. Gelderland leeft, heeft d. kop
en d. hals zwart, d. wangen en d. nek wit,
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d. borst en zijden vuil wit, d. rug donker
blauwachtig grijs, d. vleugels en staart vaal
donkerbruin. Zij maakt haar nest meestal
onder boomwortels of in oude holen v. muizen
en mollen.
d. Kuifmees (Parus cristatus) komt in Gelderland en Groningen voor en leeft in sparrenbosschen. Zij is zeer levendig en vlug en
voedt zich met insecten en 't zaad v. dennen
en brandnetels. d. Veeren v. haar schedel
zijn kuifvormig verlengd en zwart met witte
randen; d. wangen, zijden v. d. hals, borst
en buik zijn wit; d. rug, vleugels en staart
bruin.
d. Staartmees (Parus caudatus) leeft in boschjes en tuinen, heeft een korten snavel en
lange staartveeren, d. kop, d. borst en d. buik
wit, d. rug zwart in 't midden, roestbruin a.
d. zijden, d. vleugels donkerbruin, d. staart
zwart en wit. d. Jongen zijn bruiner v. tint.
Haar nest is groot, bolvormig en kunstig v.
mos en insectenspinsel ineengeweven. Haar
eieren zijn zeer klein, wit, somtijds met bleekrosse vlekjes geteekend.
't Baardmannetje (Parus biarmicus),
dat
voornamelijk a. d. plassen in Zuid-Holland
voorkomt, heeft een gekromden gelen snavel,
d. schedel en d. wangen parelgrijs, borst en
buik witachtig rozerood, d. keel wit, d. rug
roestkleurig, d. vleugels zilvergrijs en roestrood, naar binnen zwart, d. staart licht roodbruin, wit a. d. zijden. 't Mannetje heeft
eenige verlengde en puntige veeren, welke
als een knevel ter weerszijden T. d. snavel
afhangen. Als zij slapen, bedekt 't mannetje
zijn wine met een vleugel.
Megaera, Zie FuriM.
Megalopolis was oudtijds een belangrilke
en bloeiende stad in Arcadie, vooral bekend
door haar schouwburg, die d. grootste v. Griekenland was. Megalopolis ward kort na d.
slag v. Leuctra (371 v. Chr.) op aanraden v.
Epamimondas gesticht als voormuur tegen
d. Spartanen, doch reeds in 222 v. Chr. door
Cleomenes III veroverd en grootendeels verwoest. Zlj was d. geboorteplaats v. d. geschiedschrijver Polybius.
Megara was d. dochter v. d. Thebaanschen koning Creon, die haar a. Hercules tot
vrouw gaf ter belooning voor d. dienst, hem
bewezen in 't ontheffen eener schatting, welke
d. Thebanen a. d. koning v. Orchomenus be
talen moesten. Naar 't algemeen verhaal zou
Hercules, door Juno tot razernij vervoerd,
MEGARA met haar kinderen hebben omgebracht; volgens anderen echter huwde zij met
Iolaus, d. vriend v. Hercules.
Megara, oudtijds een stad op d. isthmus
v. Corinthe gelegen, tuss.. Athene en Corinthe.
Zij was beroemd door haar marmergroeven
en als d. geboorteplaats v. Euclides; op d.
burcht Karla stond d. tempel v. Demeter,
Megaron genaamd. 't Landschap, waarvan
Megara d. hoofdstad was, heette Megaris, dat,
a. d. Saronische Golf gelegen, tegenover 't
eiland Salamis, geheel door bergen ingesloten
was. Zijn bewoners, d. Megarensers, waren v.
Dorischen stam en met d. Atheners veelal
in strijd, zij werden door laatstgenoemd yolk
voor lomp, dom en onbeschaafd gehouden. —
Ook in d. tegenwoordige nomos Attica en
Boeotie v. 't koninkrijk Griekenland ligt een
stad, Megara geheeten, met circa 5600 inw.
Verder had men oudtijds nog een kolonie
Megara t. N. v. Syracuse op 't eil. Sicili6, die
in 214 v. Chr. in d. Zen Punischen oorlog door
d. Romeinen verwoest ward.
Megarische school. Aldus heette een
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der vele scholen v. wijsbegeerte, die in 't
oude Griekenland bestonden. Zij werd zoo
geheeten, omdat Euclides v. Megara, een ijverig
leerling v. Socrates, daarvan d. stichter was.
Men heeft weinig bericht. v. d. leer en werkzaamheid v. Euclides en v. die zijner leerlingen; 't blijkt echter, dat men d. Megarische
school ale een voortzetting der Eleatische
kan aanmerken, terwiji zij 't ontologisch standpunt der Parmenische „eenheid" vasthield en
hiermee d. Socratische zedenleer vereenigde.
Euclides en zijn volgelingen, waaronder Eubulides v. Milete, Diodorus v. Jassus uit Cari8
en Stilpo v. Megara d. voornaamsten waren,
verdedigden door een scherpzinnige maar
somtijds sophistische dialectiek (waarvan Zeno
v. Elea 't voorbeeld gaf) hun leerstellingen
en tastten hiermee d. hun tegenovergestelde
gevoelens met zooveel vuur en ijver aan, dat
zij d. naam Dialectici en Eristici, d. i. „strijdenden", verkregen.
Megatherium. Zie Luiaard.
Megen, Haren en Macharen, een gemeente in d. Nederl. prov. Noord-Brabant, a.
d. Maas nabij Ravenstein gelegen, met 1730 inw.
Megrez, een ster v. d. derde grootte (door
Bayer met aangeduid) in 't sterrenbeeld d.
groote Beer. Zij is die ster v. d. bekenden
grooten vierhoek, die 't naast staat a. d. drie
sterren v. d. staart, en d. eenige v. dat zevental, die niet v. d. tweede grootte is.
Mehadia, een stadje in Oostenrijk-Hongarije, voormalige Militaire grenzen, a. d. BellaReka, een riviertje, dat zich bij Oud-Orsova,4
uren v. Mehadia, in d. Donau stort. Ook loopt d.
weg v. Orsova n. Karansebes, een der beste
v. 't land, langs Mehadia. 't Stadje is vooral
bekend door d. Romeinsche oudheden en door
d. warme zwavelbaden in 't romantische
Czerna-dal, ook wet d. Herculesbaden genoemd.
d. Romeinen, ervan sprekende, zeiden reeds:
ad Aquas. Men vindt er nog overblijfselen v.
oude wegen. d. Weg der Romeinen v. d.
Donau n. Dacie liep door 't Czerna-dal, gelijk
thans nog d. weg v. Serviti n. Hongarije
daardoor loopt. d. Hangende ijzeren brug
over d. Czerna was d. eerste in d. Oostenrijksche monarchie. In d. oorlogen met d. Turken
zijn in d. omtrek v. Mehadia vele gevechten
geleverd en is 't meermalen genomen en
hernomen. In 1789 werden d. vestingwerken
geslecht. Thans is 't een open stadje, met circa
2000 inw.
Mehemed-Ali (voor Mohammed-Ali) was
vice-koning v. Egypte, d. stamvader v. 't thans
over Egypte regeerend vorstenhuis. Hij werd
in 1769 to Kavala in Roemelie geb. als d.
noon v. een hoofdman en werd in 1800 met
een leger n. Egypte gezonden, waar hij deel
nam a. d. strijd tegen Napoleon; vervolgens
mengde hij zich in d. strijd der Turken en
Mamelukken en, nadat hij door beleid en
gematigdheid alle partijen in Egypte voor
zich had gewonnen, wierp hij zich in 1805
tot Pasja op. Ondanks d. kuiperijen der Mamelukken en Engelschen wist Mehemed-Ali
zich, door Franschen invloed beschernid, in
zijn nieuwe waardigheid staande to houden;
d. Engelschen werden in 1809 geducht geslagen en v. d. Mamelukken ontsloeg hij zich
in 1811 door bloedig geweld; in 1819 versloeg
hij d. door sultan Mahommed II tegen hem
opgezette Wahabieten in Arabie en, nadat
zijn vloot in vereeniging met die der Turken
bij Navarino vernield was geworden, wijdde
hij zich met al zijn krachten a. d. militaire
en staathuishoudkundige belangen zijns lands;
hij veroverde in 1832 Syrie, dat hij eerst in
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1841 a. d. Porte teruggaf, nadat sultan Abd-oelMedschid hem als erfstadhouder v. Egypte
had erkend. Zijn laatste levensjaren bracht
MEHEMED-ALI in volkomen stompzinnigheid
door, zoodat 't bestuur in 1848 werd opgedragen a. Ibrahim, die echter nog in 'tzelfde
jaar overl. MEHEMED - ALI eindigde zijn leven
2 Aug. 1849 op 't slot Sjoebra bij Cairo. Zijn
kleinzoon Abbas-Pasja volgde hem op. Zijn
leven is beschreven door Mouriez (4 dln,
Parijs 1855—'58) en door Prokesch-Osten (Weenen 1877).
Mehemed Ali-Pascha, een Turksch
maarschalk (Moeschir), eigenlijk Karel Detroit
genaamd, werd 18 Nov. 1827 to Brandenburg
geb. Hij was d. noon v. een Pruisisch staftrompetter, werd in Maagdenburg opgevoed,
vluchtte in 1843 als scheepsjongen in d. haven
v. Constantinopel, ging tot d. Islam over,
werd in 1853 Turksch officier en in 1865 generaal, hielp in 1867 d. opstand op Kreta onderdrukken en werd later belast met d. beteugeling der rooverijen op d: Grieksche grens,
'tgeen hij glansrijk volbracht. In 1877 werd
hij tot Moesjir en bevelhebber over 't
Turksche leger in Boelgarije benoemd, maar
hij kon niets belangrijks uitrichten, daar Suleiman Pascha zich niet met hem vereenigde
en een oorlog met Hassan Pascha, d. bevelhebber der Egyptische troepen, veroorzaakte, zoodat men hem reeds in September v. 'tzelfde
jaar weer terugriep. Op 't Berlijner congres
(Juni-Juli 1878) tweede gevolmachtigde der
Porte, werd hij na 't sluiten v. dit verdrag
als opperbevelhebber n. Albani8 gezonden,
om d. opstand aldaar to bedwingen, doch
reeds in 1878 werd hij door d. Albaneezen
to Djakowa vermoord.
Mehemed.Pasja Kibrisli(d.i. v. Cyprus),
een Turksch staatsman, geb. omstreeks 1810
op Cyprus, werd in 1842, na een militaire
opvoeding in Frankrijk genoten to hebben,
generaal en directeur der militaire school to
Constantinopel, in 1846 gouverneur v. Jeruzalem en in 1848 gezant to Londen. - Bij d. aanyang v. d. Krimoorlog werd hij gouverneur
v. Adrianopel, in 1854 minister v. Oorlog en
spoedig daarop voor korten ttjd groot-vizier.
In 1856 nam hij a. d. vredesonderhandelingen
to Parijs deel; hij werd in 1861 nogmaals groot-

vizier en overl. 6 Sept. 1871 to Stamboel.
(met d. bijMehemed-Ftlisjdi-Pasja
naam MUTERDSJIM, d i. d. vertaler), een Turksch
staatsman, geb. in 1809 to Constantinopel, was
v. gemeen soldaat in 1839 reeds tot kolonel
opgeklommen en werd kort daarop gouverneur v. Syrie. In 1853 werd hij minister v.
oorlog en in 1855 voor d. eerste maal grootvizier, in welke betrekking hij voor 't hoofd
der Oud-Turksche partij gold. Door sultan
Abd-oel-Axis in Mei 1876 wederom a. 't hoofd
der regeering gesteld, bewerkte MEHEMED
gemeenschappelijk met d. minister v. Oorlog
Hoessein-Awni Pasja on met Midhat Pasja
d. afzetting v. d. halfwaanzinnigen sultan en
bleEif bij daarna ook onder d. beide volgende
heerschers tot d. Russisch-Turkschen oorlog
groot-vizier. Hij overl. 26 Mei 1882.

Mehemed-.RUsjdi-.Pa sja-Sjirwanisade (d. i. uit Sjirwan), een Turksch staatsman, geb. in 1824 to Sjirwan in Klein-Azie,
legde zich vooral op d. rechtsgeleerdheid toe en
werd eerst gouverneur v. Syrie, daarna achtereenvolgens Turksch minister der Kerkelijke
Goederen, minister v. Financier, minister v.
Binnenl. Zaken on wederom minister v. Financien. In 1871 afgezet on n. Amasie verbannen,
werd hij in 1872 nogin aals minister v. Financien
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en was hij v. 1873—'74 groot-vizier. Hij overl.
23 Sept. 1874 als stadhouder der Arabische
prov. Hedsjas. Hij onderscheidde zich door
groote schranderheid, grondige kennis der
Arabische en Perzische talen en uitstekende
talenten als staatsman.
Me Hercle of Me Hercule, Zie Me Castor.
Mehul (ETIENNE NICOLAS), een beroemd
Fransch opera-componist, geb. in 1763 te Givet
en overl. in 1817 te Parijs, waar hij modeinspecteur v. 't conservatoire en tevens lid
v. 't Instituut was. Met Spontini en Cherubini
behoort hij tot d. beste opera-componisten
v. Frankrijk. 't Meest bekend zijn zijn „Joseph",
„Jeune Henri" „Adrien" en „Epicure". Ook
schreef hij balletten, symphonieen, sonates,
hymnen en andere werken. Zie A. Paugin,
„Mehul, sa vie et ses oeuvres" (1889).
Mehus (LIEvEN) werd in 1630 to Oudenaerde
geb. en bleef daar tot zijn 10e jaar, toen zijn
ouders, die ten gevolge v. d. tijdsomstandigheden n. Milaan waren geweken, hem daarheen lieten overkomen. Aanvankelijk wilde
zijn vader hem voor d. wetenschap opleiden,
maar, toen hij daarvoor weinig geschiktheid
toonde te bezitten on daarentegen zich stork
tot d. beoefening der schilderkunst voelde getrokken, stemde zijn vader er eindelijk in toe,
dat hij zich hieraan wijdde. Hij kwam onder d.
leiding v. zekeren Carlo, een to Milaan gevestigd Nederl. kunstenaar, bij •wien hij zulke
snelle vorderingen maakte, dat hij reeds op
zijn 15e jaar niet slechts nauwkeurig naar d.
natuur teekende, maar ook historische tafereelen ontwierp. Aldus ontwaakte bij hem
verlangen Rome to bezoeken on werkelijk
begaf hij zich, slechts voorzien v. zijn
portefeuille en teekengereedschap, op weg
naar d. eeuwige stad der kunst. Zich eenigen
tijd to Pistoja ophoudende, geraakte hij daar
in kennis met een edelman, die hem met
zich n. Siena nam en a. d. hertog Matthias
voorstelde. Doze, met d. jongeling ingenomen,
bracht hem n. Florence en in kennis met d.
leerlingen v. d. beroemden Pietro da Cortona,
die bezig was d. zalen v. 't paleis Pitti to
schilderen. Onder die leiding gelukkig ontwikkeld en reeds begonnen naam to maken,
verliet hij echter onverwacht Florence om n.
Milaan terug to keeren; hij geraakte op zijn
reis in handers v. wervers, die hem dwongen
.dienst to nemen in 't leger v. d. hertog v.
Piemont, bleef tegen wil en dank drie jaar
onder diens vanen en slaagde er eerst daarna
in, Milaan en zijn ouders weer to zien. Later
begaf hij zich wederom n. Florence; hij werd er
a. 't hof des groothertogs geplaatst en overl.
er in 1691. Zoowel to Florence als in andere
steden v. Toscane vindt men nog werken,
die v. zijn groot talent getuigen. Voornamelijk
zijn beroemd zijn voorstellingen in d. koepel
v. d. kerk der Madonna della Pace en zijn
„Jaargetijden" in 't paleis Pitti.
Mei. Zie Maand.
Meidoorn (Crataegus oxyacantha), behoorende tot d. natuurl. fam. der Pomaceae,
volgens 't stelsel v. Linnaeus tot d. 2e orde
der f2e klasse (Icosandria digynia), is een
algemeen bekende doornige heester met yinspletige bladeren en op d. wijze v. een scherm
vereenigde witte bloemen. d. Roode vrucht is
een appeltje met 2 tot 5 in 't vruchtvleesch
gedokene, 1- tot 2-zadige steentjes. Doze
heester is vooral v. belang voor 't maken
v. duurzame levende heggen, waarin hij door
goon ander gewas overtroffen wordt. 't Hout
is zeer hard on btjzonder geschikt voor 't
vervaardigen v. handvatsels enz. d. Vruchten

worden door behoeftigen wel tot spijs inge•
- zameld en verder gebezigd tot vetmesting v.
varkens, terwijl men er in Zwitserland een
biersoort uit bereidt. In Groningen bestempelt
men d. vruchten met d. naam jopen, zoodat
men wel eens gevraagd heeft, of dit bij ons
vroeger ook wel niet 't geval was, to moor,
daar in genoemde provincie en elders een
bruine, zoete biersoort voorkomt onder d. naam
,jopenbier. Dit is echter niet 't geval, want
't jopenbier (cerovisia abietis, sprucebeer Eng.)
wordt bereid uit essentia abietis (alkooksel
der jonge takken v. Abies nigra), peper,
gember, hop on suiker.
In onze tuinen wordt v. d. C. oxyacantha
veelvuldig een schoone varieteit aangekweekt
met rooskleurige bloemen, diep vindeelige
bladeren en nagenoeg lijnvormige slippen.
Meiel of Mei.jel, een gemeente in d.
Nederl. prov. Limburg, 5 uur t. N.-0. v.
Weert, met 1400 inw. d. Grond is er moerassig
on d. wegen zijn er slecht, vooral in vroeger
dagen, vanwaar 't nog spreekwoordelijk v. een
moeilijken, bochtigen weg heat: „'t Is v. Mijl
op Zeven", d. i. eon weg, zoo vol poelen als die
v. Meiel op Sevenum, in 't land v. Kessel.
Meier is d. naam v. een schout, baljuw of
bewindhebber ; ook v. een pachter of bouwman
eener landhoeve.
Meier (ERNST HEINRICH), een Protestantsch
bijbelonderzoeker en orientalist, geb. 17 Mei
1813 to Rusbendt in Schaumburg-Lippe, was
sedert 1848 professor in TUbingen, waar hij
2 Mrt 1866 overl. Hij vertaalde d. „Klassische
Dichtungen der Inder" (3 din, 1847—'54) on d.
dichterlijke boeken v. 't Oude Testament
(1851—'54) en d. profeten (1863) en schreef een
„Geschichte der poetischen National-litteratur
der Hebraer" (1856).
Meier (HERMANN HEINRICH), een Duitsch
industrieel en reader, geb. 16 Oct. 1809 to Bremen, werd in 1834 compagnon v. zijns waders
zaak (H. H. Meier & Co) en in 1848 lid v. 't Parlement v. Frankfort en stichtte in 1856 d.
Bremer Bank en in 1857 d.N.-Duitsche Lloyd,
waarvan hij voorzitter werd. Hij vertegenwoordigde zijn vaderstad in d. constitueerenden
en vervolgens in d. eersten Noord-Duitsehen
Rijksdag, waar hij zich bij d. nationale liberale partij aansloot. Nadat hij in 1871 wegens
zijn zaak bij herkiezing bedankt had, werd hij
in 1878 door Schaumburg-Lippe in d. Duitschen
Rijksdag gekozen on nam hij in 1881 weer d.
vertegenwoordiging v. Bremen op zich. Aan
zijn werkzaamheid zijn ook d. oprichting v.
een ijzerhut in d. Harz en andere bergbouwkundige werken to danken, benevens d. aanleg v. een spoorw. in Z.-Amerika en v. twee
overzeesche telegraaflijnen. 't Duitsche genootschap ter redding v. schipbreukelingen nam
onder zijn leiding (sedert Mei 1865) zoo in
omvang toe, dat in 24 jaren 't aantal stations
v. 18 tot 111 aangroeide, en in dozen tijd werden circa 1700 menschenlevens gored. In Oct.
1889 benoemde hem d. universiteit v. Heidelberg tot doctor jur. honoris causa.
Meierij noemt men een uitgestrektheid
gronds onder 't gebied v. een meier, schout
of baljuw. Zoo spreekt men v. d. Meier] v.
's-Hertogenbosch in Noord-Brabant enz.
Meigs

(MONTGOMERY CUNNINGHAM),

0011

Noord-Amerikaansch generaal, geb. 3 Mei
1816 to Augusta in Georgie, bezocht d. militaire academie to Westpoint, werd biJ d.
bouw v. verschill. forten aangesteld en ontving vervolgens een plaatsing a. 't ministerie
v. Oorlog to Washington. Tijdens d. burgeroorlog had hij als generaal-kwartiermeester
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't bevel over lager der Noordelijke staten.

Van 1875—'76 bezocht 110 verschill. staten 'v.
Europa om hier d. militaire inrichtingen te
leeren kennen ; hij bracht daarna, in zijn vaderland teruggekeerd, menige hervorming in d.
Amerikaansche legerinrichting te weeg en
nam in 1882, na een 50-jarigen diensttijd, zijn
ontslag. Hij overl. 2 Jan. 1892 to Washington.
Meijboom (LOUIS SUSAN PEDRO), een Nederl.
gOdgeleerde, geb. 2 Apr. 1817 to Emden en
overl. 13 Nov. 1874 to Amsterdam. Na to
Groningen met d. meesten lof in d. theologie
gestudeerd to hebben en aldaar in 1840 op
een dissertatie „Over d. vereeniging v. idealen on feiten in 't Christendom" gepromoveerd to zijn, werd hij achtereenvolgens predikant to Hornhuizen en Kloosterhuizen,
Stiens, Nijmegen, Groningen on Amsterdam.
Reeds als student beantwoordde hij tweemaal met good gevolg een prijsvraag, eons to
Leiden ,Over 't ideaal v. d. volmaakten wijze
bij d. Auden", daarna to Groningen Over d.
verdiensten v. Hemsterhuis in d. behandeling
der vraag over God en godsdienst". Later
schreef hij o. a. d. volgende werken: „Wijsgeerige beschouwing v. d. mensch in d. meest
belangrijke richtingen en verschijnselen aim
levens" (1849), „Wenken on lessen voor vaders
en moeders over d. opvoeding hunner kinderen" (1854), „'t Leven v. Jezus, d. Zoon Gods
en d. Zaligmaker der wereld" (3 dln,1858), „Het
geloof a. Jezus' opstanding uit d. dooden"
(1865), „Raadselachtige verhalen uit het Oude
en Nieuwe Verbond" (1869)Hoofdbeginselen
der nieuwe Christelijke richting" (1872) on „d.
Godsdienst der oude Noormannen" (1867).
Meijboom (HAJO UDEN), eon zoon V. d.
voorg. on eveneens een verdienstelijk godgeleerde, werd geb. 17 Dec. 1842 to Hornhuizen,
studeerde to Amsterdam, promoveerde op een
dissertatie over „d. Marcushypothese", werd
achtereenvolgens predikant to Scherpenzeel
in Friesland, Veendam en Assen on zag zich
in 1892 tot hoogi. a. d. universiteit te Groningen benoemd om onderwijs te geven in d.
encyclopaedia v. d. godgeleerdheid, d. geschiedenis v. 't Christendom en d. zedenkunde, als
opvolger v. prof. v. Bell. Hij aanvaardde die
betrekking 3 Nov. '92 met een redevoering over
„d. Bewegelijkheid der theologische encyclopaedie".
.Meijer (JACOB DE) of MEIJERITS werd 17 Jan.
1491 geb. in 't dorp Vleteren, toen tot Vlaanderen, thans tot 't Fransche depart. du Nord
behoorende. Na zich to Parijs in d. wijsbegeerte
en godgeleerdheid to hebben geoefend, trad
hij in d. geestelijken stand en woonde hij eerst
to Yperen, daarna te Brugge, waar hij eon
school stichtte en bestuurde. Later werd hij pastoor to Blankenberg, doch hij overl. to Brugge
15 Febr. 1552. Hi) legde zich vooral toe op d.
geschiedenis v. VI aanderen, waartoe hij zich
vele handschriften aanschafte en aanzienlijko
boekerijen bezocht. Zijn hoofdwerk is Rerum
Flandricarum annales, voor 't eerst uitgegeven
in 1538. Over d. verschill. uitgaven v. dit,
naar d. eenparige getuigenis v. alle bevoegde
beoordeelaars uitmuntend work zie Dodt v.
Flensburg in d. „Rec. o. d. Rec." (1832), alsmede,
ook over 't work zelf, de Wind, „Bibl. v. Ned.
Geschiedschr.". Voorts zagen v. zijn hand 't
licht: „Res Flandricae" (1531), een uitgave v.
't dichtstuk v. Brito over d. EngelschVlaamschen eorlog v. 1214 (1534) en „Carmina"
(1537). Meijer's hoofdwerk is mode opgenomen
in d. „Annales sive historiae rerum Belgicarum" (1856). — Over MEIJER als geschiedbchrijver kan men raadplegen Lesbroussart,
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Projet d'une nouvelle histoire du comte de
Flandre" in d. „Noun. Momoires de l'acadOmie
de Bruxelles".
Meijer (JONAS DANIEL), geb. 15 Sept. 1780
to Arnhem, overl. 6 Dec. 1834 to Amsterdam
een der grootste rechtsgeleerden v. Nederland,
beleed d. Isra6lietischen godsdienst. Hij studeerde to Amsterdam, waar hij professor Cras
tot leermeester had, promoveerde in 1796,
dus op zijn 16e jaar, to Leiden en vestigde
zich to Amsterdam. d. Vrijen tijd, waarover
hij in d. eerste jaren v. zijn rechterlijke loopbaan kon beschikken, besteedde hij a. d. voortzetting ztjner studien, waarbij hij een philosophische richting volgde, zonder echter 't
historische on practische uit 't oog to verliezen.
In 1803 zond hij een antwoord in op een
prijsvraag v. d. academie to Berlijn, dat
echter to laat inkwam, en in 1807 werd hij
door d. academie v. Nimes op een prijsverhandeling bekroond on tot medelid dier
inrichting benoemd. Door koning Lodewijk
Napoleon werd hij tot directeur der koninkl.
courant en tot lid der 2e klasse v. 't nieuw
opgerichte Instituut benoemd. Van d. keizer
kreeg hij, na onze inlijving bij 't Fransche
rijk, een aanstelling tot rechter ter instructie
bij d. rechtbank v. eersten aanleg to Amsterdam on hij werd in 1811 lid v. d. departementalen algemeenen raad. Ook d. zaken zijner
geloofsgenooten vonden to midden v. zijn
drukken werkkring een bevorderaar in MEIJER,
die reeds in 1808 tot president v. 't consistorie
der Hoogduitsche Israolieten benoemd was.
Bij d. herstelling onzer nationaliteit in 1813
maakte hij deel uit v. 't voorloopig bestuur
der hoofdstad on Willem I schatte hem zoo
hoog, dat hij hem in 1815 tot lid der commissie
tot 't ontwerpen eener grondwet voor 't
koninkrtjk benoemde en hem onder d. eersten
't ridderkruis v. d. Nederl. Leeuw schonk. In
1816 tot voorzitter v. d. 2e klasse v. bovengenoemd instituut benoemd, hield hij sedert
verscheidene letterkundige en geschiedkundige
verhandelingen in doze vereeniging. In 't
volgend jaar verzocht on verkreeg MEIJER
op bijzonder eervolle wijze zijn ontslag als
rechter en nu verscheen hij weldra wader voor
d. balie als advocaat, in welke hoedanigheid
hij o. a. in 1820 voor d. ex-koning Lodewijk
't eigendomsgeding v. 't Paviljoen in d. Haarlemrnerhout tegen Mr. de Jonge bepleitte. Verwierf MEIJER zich binnenslands grooten room
door d. talenten, die hij als pleitbezorger a.
d. dag legde, dour geheel Europa was zijn
naam verbreid als schrijver, vooral v. 't uitmuntend, in 't Fransch geschreven work
„Esprit, Origine et Progres des Institutions
judicaires" ('s- Gravenhage on Amsterdam
1819—'23, 6 dln). Reeds vroeger was 's mans
fijne rechtsgeleerdheid gebleken in een werkje
over d. vragen, die zich konden opdoen bij
gelegenheid v. onzen overgang uit d. oude
rationale wetgeving tot s d. Fransche („Principes sur les Questions transitoires", 1812,
waaraan een nieuwe uitgave bezorgd is door
do Pinto, Leiden 1859). d. Gevierde rechtsgeleerde was bovendien een hartelijk vriend
on in d. omgang eon aangenaam mensch.
Reeds in 1830 had hem d. eerste dier aanvallen bezocht, waaraan hij vier jaar later
bezweek. Zie over hem : „Kunst- en Letterbode", 9 on 16 Jan. 1835 • „Jaarboeken voor
d. Israelieten in Nederland", 1835 no. II ; Mr.
M. C. v. Hall, „Mr. J. v. der Linden en Mr.
J. D. Meijer als rechtsgeleerden herinnerd"
(1853).
Meijer (JOHAN HENDRIK), een Nederl. letter-
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kundige en directeur v. 't Blindeninstituut te
Amsterdam, geb. 5 Juni 1831 en overl.25 Jan.
1892 in genoemde stad. Na achtereenvolgens
te Goor, Noordwijk-binnen, Maastricht en
Deventer bij 't lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs werkzaam geweest te zijn,
werd hij in Mei 1875 tot directeur v. 't Blindeninstituut benoemd, welke betrekking hij tot
zijn dood met lof bekleedde. Behalve leerboeken over Fransche en Engelsche taal- en
letterkunde schreef MEIJER o. a. „Een bezoek
a. Edinburgh tijdens het eeuwfeest v. Sir
Walter Scott" (1871), Jets over Blinden-Onderwijs" (1879), „The Sphere of Music in the
education of the blind" (1883) en „Die Nothwendigkeit der Blinden-Vorschulen" (1888).
Meikever. d. Meikever (Melolontha vulgaris), ook wel mulder of molenaar genoemd,
behoort tot d. famine der bladsprietigen
(Lamellicornia) onder d. kevers (zie Kevers).
Deze for heeft d. sprieten waaiervormig,
bij 't mannetje uit seven, bij 't wijfje uit zes
geledingen bestaande. Eigenlijk bestaan er
drie soorten v. ineikevers, nl. Melolontha
vulgarts, albida en hippocastani, waarvan d.
middelste d. zeldzaamste is ten onzent. Vulgaris, d. gewone in Gelderland en Zeeland,
heeft 't achterltjf in een langzaam toeloopende vrij breede spits eindigend, 't borststuk
donkerbruin of zwart, d. vleugelscheeden en
pooten steenrood, d. dekschilden met weinige
en seer fijne haartjes; Albida heeft d. kop en
't borststuk zeer dik en lang behaard en d.
dekschilden met vele witte haartjes bedekt,
maar gelijkt overigens sterk op d. vorige;
deze beide soorten worden 3 cM. lang. Hippocastani wordt slechts 2,5 c.11. lang en heeft
d. spits v. 't achterlijf eerst scherp vernauwd,
doch dan weer in een lange, eenigszihs a. 't
einde verbreede punt uitloopende, 't borststuk
roodbruin, d. dekschilden steenrood met zwarte
randjes, dun en met witte haartjes bezet.
d. Larven deter drie soorten worden engerlingen, op andere plaatsen ook emelten of
hemelt genoemd. Zij komen uit eieren voort,
door d. wijfjeskever ongeveer 3 dM. onder d.
oppervl. v. d. grond gelegd. In 't eerste jaar
groeien d. jonge larven sterk in d. lengte,
doch blijven zij slank; in 't volgende jaar
nemen zij zoowel in dikte als in lengte toe
en in 't derde of soms eerst in 't vierde jaar
ztjn zij volwassen. Dan zijn zij 18 mM. lang,
geelachtig wit met bruinen kop, sterke kaken
en lange voelers, zes vrij lange pooten a. d.
borst, bruine luchtgaten en een vuilblauwe,
dik gezwollen laatste geleding v. 't lijf. In
Sept. veranderen zij in poppen, die een cM.
lang, eerst kaaskleurig en daarna okerbruin
zijn. Na vier of meer, tot 8 weken ontwikkelen zich hieruit d. kevers, die eerst week
en bleek zijn, doch in d. grond langzamerhand een harde en gekleurdo huid verkrijgen
en tegen 't voorjaar naar d. oppervl. kruipen.
d. Larven en d. kevers zjjn hoogst schadelijk
voor d. landbouw en houtteelt. d. Larve eet
wortels v. heesters, boomen en planten en
d. kever d. bladeren der meeste loof boomen.
Verschill. middelen zijn dan ook beproefd en
aangegeven om d . vernielingen v. dit schadelijk
insect tegen te gaan.
Meilhac (rmiai), een Fransch dramatisch
dichter, geb. in 1832 to Parijs, schreef talloose tooneelspelen, meestal gemeenschappelijk
met Ludovic Halevy, en ook operateksten ; o. a.
schreef hij d. tekst voor Offenbachs burlesken
en d. tooneelstukken pLe petit-fill de Mascarille" (1859), „Ce qui plait aux hommes"
(1860), „Les moulins a, vent" (1861), „La belle
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Helene" (1864), „La vie parisienne" (1866), „Lit
grande-duchesse de Gerolstein" (1867), „Les
brigands" (1869), „Le mari de la debutante"
(1879), „La petite maman" on „Phryne".
Meineed is in 't algemeen 't valschelijk
aanwenden v. een eed, 'tzij dat dit geschiedt
ter bevestiging v. een daadzaak, wier onwaarheld men kent of wier waarheid men althans
niet kent, 'tzij dat d. eed 't op zich nemen
v. een verplichting vergezelt, die men later
niet nakomt. 't Zedelijkheidsgevoel veroordeelt elke valschheid, maar steeds heeft d.
menschheid d. schending v. een eed als nog
strafbaarder voorgesteld, omdat d. eed geschiedt onder inroeping v. d. goddelijke wrake.
„Zoo waarlijk helpe mtj God Almachtig" is
ons wettig eedformulier on hij schijnt die
goddelijke hulp to versmaden, die onder ,hare
inroeping een onwaarheid betuigt. Wat onze
strafwet betreft, deze bemoeit zich alleen
met d. valschen eed, gedaan door een getuige
voor d. rechtbank; d. daarop gestelde straffen
vindt men vermeld in art. 361-366. Code Penal.
Wanneer in burgerlijke geschillen d. eene
partij op vordering der andere d. beslissenden
eed heeft afgelegd, wordt d. partij, die d. eed
heeft voorgesteld, niet toegelaten d. valschheid v. d. gedanen eed to bewijzen; zie art.
1973 Burgerlijk Wetboek.
Mein eke
(JOHANN ALBERT FRIEDRICH
AUGUST), een uitstekend letterkundige, geb.
8 Dec. 1790 to Soest, was sedert 1817 directour v. 't gymnasium to Dantzig on v.1826—'57
v. 't Joachimsthaalsche gymnasium to Berlijn,
waar hij 12 Dec. 1870 overl. Van zijn werken
moeten vooral d. „Fragmenta poetarum comicorum Graecorum" (5 dln, 1839—'43) en d.
„Vindiciae Aristophaneae" (1864) genoemd worden. Zie v. Ranke, „August Meineke" (1871).
Meiners (CHRISTOPH), geb. to Ottendorp
in 't landschap Hadeln in 1747, was een
der werkzaamste wijsgeerige schrijvers v.
Duitschland in 't laatst der '18e eeuw.
Hij was hoogl. to Gottingen on zijn veelvuldige geschriften, ofschoon diepzinnig als die
v. vele zijner landgenooten, munten door helderheid en gezonde denkbeelden uit. MEINERS
poogde d. wijsbegeerte v. zijn tijd to hervormen en meer algemeen verstaanbaar of populair to maken. Op 't voetspoor v. Iselin schreef
hij ook over een wijsbegeerte v. d. geschiedenis der menschheid, waarin hij echter door
Herder overtroffen werd. MEINERS overl. to
GOttingen in 1810. d. Voorn. zijner werken
zijn; „Revision der Philosophic" (1772), „Abriss
der Psychologie" (1773), „Grundriss der Seelenlehre" (1786), „Untersuchungen fiber die Donkund Willenskrafte" (1806), „Verm. philos. Schriften" (1775 en '76, 3 dln) on vele andere psychologische on zedenkundige verhandelingen.
Meinesz (SJOERD ANNE vENING), een Nederl.
rechtsgeleerde on staatsman, vestigde zich in
1856 na voltooide studien als advocaat to
Amsterdam, waar hij vervolgens v. 1860—'6E5
als hoofdredacteur v. 't „Handelsblad" werkzaam was on in laatstgenoernd jaar tot lid v.
d. gemeenteraad verkozen word. In 1869 word
hij er wethouder v. Financien on in 1875 lid
v. d. 2e Kamer der Staten-Generaal. In 1881
zag MEINESZ zich tot burgemeester v.Rotterdam benoemd; drie jaar later werd hij lid v.
d. Eerste Kamer on in 1891 burgemeester v.
Amsterdam, als opvolger v. Van Tienhoven.
Meinhold (KARL WILHELM), een Duitsch
theoloog. dichter on publicist, geb. 27 Febr.
1797 to Netzelkow op 't eil. Usedom, was v.
1844—'50 predikant to Rehwinkel en overl.
30 Nov. 1851 in Charlottenburg. 't Bekendst

MEI.

is

zijn tendenzroman „Die Bernsteinhexe'
(1843). Zijn „Gesammelte Schrifte" versche
nen v. 1846—'62 in 8 din. — Zijn mon AUREL
EMANUEL MEINHOLD, geb. 26 Aug. 1829 to Crum
min (Usedom), overl. 14 Jan. 1873 ais kath
geestelijke to Hockkirch; hij voltooide ztjns
vaders laatste roman, „Sigismund Hager von
Altensteig" (1858), en schreef d. roman „Das
Kreuz von Vineta", „Das Nationalitatsprinzip"
(1862) e. a. werken.
Meinicke (KARL EDUARD), een Duitsch
geograaf, geb. 31 Aug. 1803 to Brandenburg
was v. 1846—'69 rector v. 't gymnasium to
Prenzlau on overl. 26 Aug. 1876 to Dresden
Zijn belangrijkste werken zijn
„Das
zur
Ethnographic Asiens" (1837), „Das
Festland
Australian" (2 din, 1837), „Lehrbuch der Geographie" (1839) en „Ueber den Gebirgsbau der
Insel Java" (1844).
Meiningen, d. hoofdstad v. 't Duitsche
hertogdom Saksen-Meiningen, met 12 035 inw.
ligt in een nauw dal a. d. Werra en is na
d. brand v. 5 Sept. 1874, die 't grootste deel
der oude stad in d. arch legde, veel fraaier
herbouwd. Meiningen is d. zetel v. d. Duitsche
hypotheekbank on v. d. landscredietinrichting en heeft een gymnasium; d. fraaiste
gebouwen zijn 't hertogelijk residentieslot,
't oude slot Elizabethsburg met een schilderijen- en boekverzameling, 't theater en twee
hertogeltjke paleizen. d. Industrie der stad
bestaat in fabricage v. machines, katoen- en
wolwevertj, bierbrouwerij on boekdrukkertj.
In d. Engelschen tuin staat een borststandbeeld v. Jean Paul, die hier zijn „Titan" schreef.
d. Oraliggende hoogten, vooral d. Herrenberg,
vormen fraaie wandeldreven.
Meiringen, een veel bezocht toeristenstation in 't Berner-Oberland (kanton Bern),
2 uur t. 0. v. 't Brienzermeer, met circa 3000
inw. 't Ligt 600 M. boven d. zee en is rijk
a. d. schoonste Alpentooneelen (Dorf bath,
Alp- en Reichenbach).
Meissonier (JEAN LOUIS ERNEsT), een beroemd Fransch schilder, 21 Febr. 1811 to Lyon
geb., toonde reeds vroeg grooten aanleg voor
d. kunst, doch ontving een gebrekkige opleiding; hij moest aanVankelijk veel om d. brood°
waken on teekende o. a. illustraties voor
d. Bijbel, voor d. „Histoire Universelle" v.
Bossuet, d. ”Orlando Furioso" v. Arioste, voor
„Paul et Virginie" e. a. gefilustreerde werken.
d. Studie der Hollandsche schilderschool bezorgde hem een meer bepaalde richting en
vooral d. genrestukken trokken hem zeer
aan. Zoo bewonderde men achtereenvolgens
v. hem : „d. Schaakspelers" (1836), „Een monnik ais ziekentrooster" (1838), ,d. Engelsche
dokter" (1839), „d. Lezer" en „d. Schaakpartir,
„d. Schilder en zijn atelier" (1843), „d. Ltjfwacht" (1845), „d. Kegelaars" (1848), „d. Bravi"
(1852), „d. Hoefsmid" (1861), „d. Graveur" (1862),
„Napoleon I met zijn staf" (1864), „Napoleon III
bij Solferino" (1865), „Een voorlezing bij Diderot" (1867) en d. drie „Napoloon-schilderijen",
nl. 1805, 1807 en 1814, of opkomst, bloei en
vai v. 't keizerrijk. Laatstgenoeinde schilderij
(„1814") werd niet lang geleden voor 850 000
francs verkocht. „Napoleon in d. slag bij
Friedland", in 1875 door hem geschilderd,
bracht 300 000 francs op. Als MEISSONIERS
meesterstuk wordt beschouwd „Het gevecht"
of „Le Rixe", welk stuk, indertijd door prins
Albert v. Napoleon III ten geschenke ontvangen, thans in 't bezit v. Victoria v. Engeland is. MEISSONIER overl. 7 Febr. 1891. — Ook
zijn zoon JEAN CHARLES MEISSONIER, geb. in
1848, is een verdienstelijk genreschilder.
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Meister (salon een Duitsch schilder, in
1803 to Coblenz geb. Door d. natuur met een'
schitterenden aanleg begiftigd, trok hij al
spoedig d. aandacht v. eenige vrienden der
kunst, die d. jeugdigen MEISTER in d. gelegenheid stelden, Parijs to bezoeken en zich ter
verdere ontwikkeling v. zijn lievelingsvak
(voorstellingen v. paarden en gevechten) onder
d. leiding v. d. beroemden Horace Vernet to
bek wamen. Daze had een hoogst gunstigen
invloed op hem, zoodat hij zich alras door
een even groote kracht on vrijheid v. behandeling als zijn leermeester onderscheidde. In
verschill. werken over d. moderne Duitsche
kunst, in ttjdschriften en beoordeelingen v.
tentoonstellingen vindt men met hoogen lof
v. zijn werk gesproken. Een groote leeuwenjacht, in 1836 door hem to Keulen geschilderd
en nog aid.. aanwezig, vond grooten bijval.
Behalve voorstellingen v. dieren schilderde
hij ook historische tafereelen uit d. Middeleeuwen en d. nieuweren tijd. Daaronder waren
eenige tooneelen uit d. vrijheidsoorlog v.
Griekenland; 't sneuvelen v. Gustaaf Adolf;
een levensgroote voorstelling v. d. kroonprins
v. Pruisen, v. d. parade terugkeerende; een
tooneel uit d. slag bij Ligny, op 't oogenblik
dat d. veldmaarschalk Blilcher wordt ontzet,
enz. MEISTER overl. to Keulen in 1844.
Meistreel, Zie Minnezanger.
Meiszen, een stad in 't koninkrijk Saksen
met 17 870 inw., is schilderachtig gelegen
tusschen en op heuvelen a. d. linkeroever der
Elbe, die bier d. Triebisch opneemt en op
twee plaatsen overbrugd is. Boven d. ouderwetsch gebouwde stad verheft zich d. slotberg, waarop d. prachtige Goth. dom en d.
Albrechtsburg staan. d. Eerste, in 1372 begonnen en in 't midden der 15e eeuw voltooid,
bevat d. graven v. een aantal Saksische keurvorsten. In d. in Goth. stip v. 1471—'83 opgetrokken Albrechtsburg was v. 1710-1864
d. porselein-fabriek, die in 1864 naar 't nieuwe
gebouw in 't Triebischdal verplaatst werd.
Een brug voert v. d. slotberg n. d. Afraberg,
waarop d. kerk en d. lands- en vorstenschool
s. Afra liggen, in 1543 door hertog Maurits
gesticht. Oude gebouwen zijn voorts d. Mariaen d. FranciscanerKloosterkerk en 't raadhuis. In d. industrie der stad, waaraan d.
tegenover liggende plaats Colin een groot aandeel heeft, neemt d. porseleinfabriek, in 1710
door Bottger als d. eerste zoodanige in Europa
gestichte fabriek, d. eerste plaats in; bovendien bezit Meiszen nog eenige porseleinfabrieken, aardewerkfabrieken, ijzergieterijen
en machinefabrieken, spinnerijen en weverijen,
bierbrouwerijen, fabrieken v. naaimachines,
sigaren, enz. d. Omtrek der stad levert een
goeden wijn. Handel en scheepvaart zijn v. belang. Meiszen heeft een handels- en een landbouwschool. Boven d. stad liggen op d. heuvels a. d. linkeroever der Elbe d. sloten
Siebeneichen en Scharfenstein.
Meiszen werd in 928 door Hendrik I als burcht
tegen d. Slaven gesticht en was tot d. 13e
eeuw d. residentie der markgraven v. Meiszen,
die v. toen of in Dresden woonden; ook h adden hier d. burggraven en bisschoppen v.
Meiszen hun zetel. 't In 928 door Hendrik I
gesticht© markgraafschap Meiszen, 't land ter
weerszijden v. d. Elbe, werd in 1089 door
Hendrik IV a. Hendrik v. Eilenburg in leen
gegeven, a. wiens geslacht 't bleef. 't Bisdom
Meiszen ward in 967 door koning Otto I gesticht, in 1559 sloot zich 't sticht bij d. Hervorming aan; d. laatste bisschop deed in 1581
afstand v. 't bisdom, dat sedert door 't keur-
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vorstendom Saksen bestuurd werd en hierbij
in 1666 geheel werd ingelijfd. Ook 't burggraafschap Meiszen, door keizer Hendrik IV
gesticht, viel in 1572 a. 't keurvorstendom
Saksen.
Meiszner (AUGUST GOTTLIEB), een bekend
Duitsch schrijver, 3 Nov. 1753 te Bautzen geb.
Na to Leipzig on to Wittenberg in d. rechten
on letteren gestudeerd to hebben, bekleedde
hij to Dresden onderscheidene staatsambten,
totdat hij in 1785 tot hoogl. in d. classieke
letteren to Praag beroepen werd, walk ambt
hij in 1805 verwisselde met dat v. consistoriaalraad on directeur v. 't hooger onderwijs in
't toen a. d. prins v. Oranje behoorende Fulda,
waar hij 20 Febr. 1807 overl. Zijn meest bekende werken zijn zijn „Skizzen", een verzameling v- allerlei letterkundige opstellen
(1778-1796). Ztjn historische romans „Alcibiades" (4 dln, 1781—'88), „Bianca Capello" (2 dln,
1785) on „Epaminondas" (2 dln, 1798-1801)
leveren meer een onderhoudende lectuur dan
eon getrouw afdruksel v. d. tijd, waarin d.
schrijver ons wil verplaatsen. Beter on zuiver historisch is zijn leven v. Julius Caesar
(2 dln, 1799-1800), dat onvoltooid gebleven en
door Haken voortgezet on voleindigd is (2 dln,
1811). Kuffer heeft een uitgave van MEISZNER'S
gezamenlijke werken bezorgd (36 dln, 1813—'14).
Meiszner (ALFRED), een bekend Duitsch
dichter on schrijver, geb. 15 Oct. 1822 to Teplitz. HU was een kleinzoon v. bovengenoemden August Gottlieb Meiszner, vestigde zich,
na voltooide studion te Praag, achtereenvolgens to Leipzig, Dresden en Frankfort a. M.,
keerde in 1850 n. Praag terug en vertrok in
1869 n. Bregenz, waar hij 29 Mei 1885 overl.
Reeds in 1846 verschenen in Leipzig zijn
eerste „Gedichte" (120 dr., 2 dln, 1881) en zijn
prachtige romancencyclus „Ziska" (12e dr.,
1881). Buitengewoon werkzaam was MEISZNER
op 't gebied v. d. roman on d. novelle. Ook
schreef hij verscheidene treurspelen, als „Der
Pratendent von York" (1857) e. a., voorts
„Denkwiirdigkeiten and Geschichte meines
Lebens" (2 dln, 1884). Zijn „Gesammelte Schriften" verschenen v. 1871—'73 in 18 dln, d.
„Dichtungen" in 4 dln (1881) met een bijvoegsel
onder d. titel „Mosaik" (2 dln, 1886). In d.
laatsten tijd beweert Frans Hedrich in zijn
werk „Alfred Meiszner—Franz Hedrich" (1889),
dat d. meeste romans on novellen on 't
drama „Der Pratendent von York" niet v.
MEISZNER, maar — in hoofdzaken ten minste —
v. hem afkomstig zijn, een bewaring, welke
Robert Byr, Meiszners zwager, in zijn werk
„Die Antwort Alfred Meiszners" (1889) zoekt
te weerleggen.
Mei veld, Zie Landdagen.
Mejer (ALEXANDER GEORG OTTO), een Duitsch
godgeleerde en beoefenaar v. 't kerkelijke
recht, geb. 27 Mei 1818 to Zellerfeld in d. Harz,
werd in 1847 hoogl. to Koningsbergen, in 1850
te Greifswald, in 1851 to Rostock en in 1874
wederom to Greifswald en is sedert 1885 consistoriaalpresident to Hannover. Van zijn werken noemen we: „Lehrbuch des Deutschen
Kirchenrechts" (30 dr., 1869), „Einleitung in
das Deutsche Staatsrecht" (1861, 2e dr. 1884),
,,Zur s. Geschichte der romisch-deutschen Frage"
(1871—'74), „Das Rechtsleben der deutschen
evangelischen Landeskirchen" (1888), „Kulturgeschichtliche Bilder aus GOttingen" (1889) en
„Wolfgang Goethe" (1890). Ook schreef hij:
„Eine Erinnerung an B. G. Niebuhr" (1867) en
„Um was straiten wir mit den Ultramontanen" (1875).
Mejico, Zie Mexico.
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Mejillones, een havenplaats a. d. gelijknamige bocht in 't gebied Antofagasta in 't
N. v. d. Zuid-Amerikaansche republiek Chili;
zij dankt haar belangrijkheid a. d. ontginning
der guanolagen a. d. kust on d. nabijheid der
zilverertsen v. Caracoles en telt 2000 a 3000 inw.
Mekhong of Mekong (Mekiang, d. i. mosder der stroomen), vroeger ook wel Kambodsja
geheeten, is d. grootste rivier v. Achter-Indiii
en ontspringt waarschijnlijk in Tibet tuss.
33 en 34° N.-Br. en 90° on 95° O.-L. v. Greenw.
zij stroomt tot Tsjambo n. 't O. on vervolgess
als Lantsan of Kinlong door Tibet, Jiinnan on
Birma n. 't Z. In Siam maakt zij door haar
woeste strooming on vele klippen d. scheepvaart onmogeltjk. Daarna stroomt zij weer
n. 't Z. on ten laatste door Kambodsja en
Cochin-China. Bij Puompenh verdeelt zij zich
in twee armen, d. oostelijke of Tiengiang en
d. westelijke of Hangiang, die zich op hun
beurt meermalen vertakken on eon delta vormen, die tot Kaap Kambodsja in 't Z. reikt.
Na een loop v. ongeveer 4500 KM. mondt d.
Mekhong in d. Zuid-Chineesche Zee uit. Tot 18°
N.-Br. kan 't scheepvaartverkeer regelmatig
plaats hebben; bij Sambor beginnen d. stroom
versnellingen; doch in 1885 en 1886 is 't d.
Franschen kapitein Reveillere gelukt met
• kleine stoombooten d. stroomversnellingen v.
Preapatant a. d. grens v. Kambodsja on d.
Laoslanden to overwinnen.
Mekines (Arab. Miknds), een stad in Marokko, in een lieflelijke streek 't W. v. Fes
gelegen; 't is d. zomerresidentie v. d. sultan,'
door hooge, doch vervallen muren omgevem,
on bestaat uit d. Kasbach of Citadel met 't
door groote tuinen omgeven paleis v. d.
sultan, d. eigenl. start met vele moskeegn en
bazaars en 't Jodengedeelte. d. Stad telt 20 000
a 40 000 inw. Van hier is d. Mohammedaansche fanatistische secte der Saoeijah uitgegaan.
Mekka, een stad in 't Arabische landschap Hedsjas, die als d. geboorteplaats v. d.
profeet d. heiligste plaats der Moh,ammedanen
is. Ztj ligt ongeveer 100 KM. v. d. kust der
Roode zee, waaraan Dsjidda haar haven is,
op een woest plateau tuss. kale bergen en
heeft circa 50 000 inw. d. Steenen huizen v.
Mekka zijn dikwijls drie verdiepingen hood,
d. straten breed, maar ongeplaveid en morsig.
d. Stad wordt door een kasteel bestreken. d.
Turksche pasja (want 't landschap Hedsjas
is een provincie v. Turkije) heeft er eerst
sedert 1882 een grootere macht. d. Invloedrijkste persoon is d. groot-sherif, d. eerste
geestelijke grootwaardigheidsbekleeder in
West-Arabia. d. Belangrtjkste plaats v. Mekka
is wel d. groote moskee Beit-Allah (d. i. huis
Gods) of Mesdsjid el Haram (d. i. heilige
moskee), een groot, rechthoekig gebouw, dat
door zuilengaanderijen omgeven is on 't heiligdom, d. Kaaba, bevat. Nabij d. Kaaba ligt
d. Makam Ibrahim, een klein huis met d.
heiligen steen, waarop Abraham zal gestaan
hebben, toen hij d. Kaaba bouwde. d. Muur
der moskee heeft 19 poorten. In d.bedevaartstUd stijgt d. bevolking der heilige stad vaak
tot 150 000 zielen on meer. d. Deelneming a.
d. groote karavanen v. Egypte, Damascus en
Jemen is sedert d. invoering der stoombootvaart op d. Roode Zee en d. opening v. 't
Suezkanaal zeer verminderd; alleen d. karavanen uit Mesopotamie en Iran zijn nog v.
belang. 't Drukste bezoek der pelgrims (hadsji's
geheeten) valt in d. maand Rhamadan (Juli);
zij komen v. Cairo (Egyptische hadsji's), Constantinopel (Syrische hadsji's), Tebris of Tauris (Perzische hadsji's), Singapore (Indische
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hadsji's) en elders. 't Onderhoud v. al daze
pelgrims, d. handel benevens d. vervaardiging
v. aardewerk en rozenkransen zijn d. voorn.
middelen v. bestaan der inw. Door d. samenstrooming v. zooveel menschen, d. slechte
verpleging, d. onzindeltjkheid en 't veelal
slechte bronwater is Mekka een broeiplaats
v. cholera, pest en andere ziekten; in d. laatsten tijd zoekt echter d. Turksche regeering
op aandrang der Europeesche mogendheden
hierin verbetering to brengen. Ook d. Wadi
Muna en d. berg Arafat worden door d. pelgrims bezocht.
Mekka, in d. oudheid Makoraba geheeten,
was reeds vOOr d. tijd v. d. Islam een belangrijk middelpunt v. d. sterrendienst en word
door Mohammed en d. khalifen zooveel staatkundig als godsdienstig tot d. hoofdstad v.
Arabia verheven. In 1803 word Mekka door d.
Wahabieten, in 1812 door d. Egyptenaren veroverd; in 1840 werd er d. Turksche beerschappij hersteld. — Zie uitvoeriger: Burton,
„Personal narrative of a pilgrimage of ElMedinah and Meccah" (3 dln, 3e dr. 1879),
v. Maltzan, „Maine Wallfahrt nach Mekka"
(2 dln, 1863) en Snouck Hurgronje, „Mekka"
(2 dln, 1889).
Mekran, 't aan d. Arabische Zee geiegen
kustland v. Iran, is sedert 1872 tuss. Perzi
en Beloedsjistan zOO verdeeld, dat d. Bocht
v. Gwatar d. grens vormt. Mekran bestaat
uit een woest hoogland, dat alleen langs d.
rivierdalen vruchtbaar en good bevolkt is.
d. Bevolking, uit Beloedsjen en Brahoei bestaande, is verdeeld in vele stammen, die
onder eigen vorsten staan. 't Beloedsjistansche
Mekran heeft op 510 vk. mijlen 110 000 inw.;
in 't Perzische Mekran wonen 100 000 inw.
Een klein gebied behoort a. d. sultan v. Mascate. Bij Gwatar komt d. Indisch-Europeesche
telegraaflinie a. 't land.
Mela (pomPoNms), een Romeinsch geograaf,
was naar zijn eigen opgave to Tingentera in
Spanje gab. en wordt voor d. zoon v. Marcus
Seneca gehouden. Hij leefde onder keizer
Claudius, 40 jaar n. Chr., en schijnt onder Nero
overl. to zijn. Wij bezitten v. hem een beknopte, doch zaakrijke en duidelijke aardrijksbeschrijving, onder d. titel „De situ orbis
Libb. III". Dit werk is 't eerst uitgegeven to
Milaan in 1471; d. beste uitgaven zijn die v.
Vossius ('s-Gravenhage 1658), Jac. Gronovius
(Leiden 1685 en 1696), Abr. Gronovius (Leiden
1722 en 1748), Tzschuke (Leipzig 1807) on Frick
(1880).
Melancholie. Zie Monomanie.
Melanchthon (PHIL1PPUS) of, gelijk hij
zelf doorgaans schreef, MELANTHON
eon.
Grieksche vertaling v. d. 1)uitschen familiewerd 16 Febr. 1497 to
naam Schwarzerd
Bretten in d. Palts gab. Zijn vader was zwaardveger in dienst v. d. Paltsgraaf, zijn moeder
een aanverwante v. d. vermaarden Reuchlin.
Na a. d. hoogeschool to Heidelberg reeds op
zijn 15e jaar d. graad v. baccalaureus in d.
wijsbegeerte to hebben verkregen, begaf hij
zich n. Tubingen, waar hij zich vooral op
d. godgeleerdheid toelegde en na 't verkrijgen
v. d. titel magister als 17-jarig jongeling lessen
over d. wijsbegeerte v. Aristoteles begon to
geven. Doze vroege en gelukkige ontwikkeling, door d. geest der classieke letteren gevoed, deed hem algemeene bewondering verwerven, zelfs v. d. grooten Erasmus. Op aanbeveling v. zijn bloedverwant Reuchlin werd
hij in 1518 hoogl. in d. Grieksche taal- en
letteren to Wittenberg en dus d. ambtgenoot
v. Luther, wiens grieven tegen d. heerschende
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gebreken in d. kerk hij deelde en wiens denkbeelden hielp verbreiden, vooral ook door
zijn „Loci communes rerum theologicarum",
een work, dat 't eerst to Wittenberg in 1521
't licht zag en later menigmalen herdrukt is.
Dit werk heeft zulk een vermaardheid verkregen, dat Strobel er in 't Duitsch een
afzonderltjke letterkundige geschiedenis v.
geschreven heeft (1776). Ook heeft hij d. vermaarde Augsburgsche confessie in haar tegenwoordigen worm gegoten, met wegneming v.
't harde on scherpe. Trouwens, hem was een
zachtzinnige, liefdertike geest eigen, die horn
zelfs meermalen op harde berisping v. d. zijde
v. d. heftigen Luther to staan kwam. Voor
vredelievenden aard plait
MELANCHTHON'S
ook zijn proeve, door 't opstellen eener „Confessio doctrinae ecclesiae Saxonicae", ,een
bevrediging met d. katholieken op 't Trentsche concilie tot stand to brengen, als ook
door 't toezenden eener Grieksche vertaling
v. d. Augsburgsche confessie eon vereeniging
to bewerken tuss. d. Grieksche en d. Protestantsche kerk (Leo Allatius, „De consensu
Eccl. Orient. et Occid.", III). Onder d. grootste
toejuiching, ook v. zijn godgeleerde tegenstanders, bleef hij door geleerdheid en schranderheid 't sieraad en d. roam v. Duitschland
on vooral v. Wittenberg, waar hti 19 Apr.
1560 overl., d. naam nalatende v. Duitschlands leermeester, „praeceptor Germaniae",
to ztjn geweest. Zijn „Opera", bevattende d.
meeste zijner godgeleerde, wijsgeerige en
letterkundige geschriften, zijn nog gedurende
zijn leven uitgegeven (Bazel 1541, 3 dln).Veel
minder volledig is d. door zijn schoonzoon
Peucer bezorgde uitgave (Wittenberg 1562,
4 dln). d. Bests uitgave v. 's mans geschriften is door Bretschneider gegeven in 't „Corpus Reformatorum" (d1 I—XV), ook d. afzonderlijken titel „Philippi Melanchthonis
opera quae supersunt omnia" (Halle 1834—'48)
dragende. — Men zie over dozen geleerden,
smaakvollen en beminnelijken man: d.beschrij•
ving v. zijn leven door gin vriend Camerarius,
waarvan d. bovengenoemde Strobel d. beste
uitgave heeft bezorgd (1777); Gallo, „Versuch
einer Characteristik Melanchthons als Theologen" (1840); Ledderhose, „Melanchthon nach
seinem aussern and innern Leben" (1857); prof.
Diest Lorgion, „Een beeld v. Melanchthon"
(1860), on Hartfelder „Phil. Melanchthon, der
Prazeptor Germaniae" (1889).
Melander (DANIEL) of, zooals hij zich,
naar Zweedsch gebruik, na zijn verhefflng in
d. adelstand door koning Gustaaf III in 1773
noemde, MELANDERHIELM, gab. in 1726, overl.
in 1810 to Upsala, waar hij sedert 1761 hoogl.
in d. sterrenkunde was, toonde reeds opjeugdigen leeftijd zijn wiskundige kennis door eon
verhandeling over d. Newtonsche fluxie-rekening. Dat hij trouwens good bekend was met
d. geschriften v. Newton, bleek uit Kin uitgave v. diens verhandeling „De quadratura
curvarum" (Upsala 1762). Als sterrenkundige
deed hij zich kort daarna kennen door een
theorie v. d. beweging der maan, die door
hem a. zijn vriend Frisi to Milaan ter uitgave
werd toegezonden en welke dan ook met
diens bijvoegselen 't licht zag (Milaan 1770).
Maar vooral heeft hij, behalve door een verhandeling over d. stabiliteit v. 't wereldstelsel, geplaatst in d. verhandelingen der Stockholmsche academie v. wetenschappen, zich als
sterrenkundige doen kennen door „Fundamenta astronomiae" (Stockholm, 1779, 2 dln),
dat een buitengewonen aftrek door gansch
Europa vond on op verzoek der Zweedsche
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academie in 't Zweedsch is herdrukt (Stockholm 1793, 2 din). Voorts gaf hij nog onderscheidene verhandelingen over wiskundige
onderwerpen in d. werken der Zweedsche
academie, v. welke hij lid en sedert 1796 secretaris was. 't Besturen der Laplandsche graadmeting was zijn laatste wetenschappelijke
arbeid.
Melanesia (d. i. zwarte eilanden) heet
naar d. donkerkleurige bewoners (d. Melanesiers) dat deel v. Oceania, dat zich als een eilandengroep t. N. en N.-O. v. 't vasteland v.
Australia uitstrekt en in uitgestrek ten zin ook
Nieuw-Guinea, d. Bismarck-archipel (NieuwBritannie en Nieuw-Ierland), d. Salomons- en
Santa-Cruz- of Koningin-Charlotte-eilanden, d.
Nieuwe Hebriden en Nieuw-Caledonia omv at
en waartoe soms ook d. Fidsji-eilanden gebracht worden. wier gemengde bevolking naar
't ras tot d. Melanesiers kan gerekend" worden, terwijl zij, wat d. beschavingstoestand
en taal aangaat, dichter bij d. Polynesiers
staan. In engeren zin evenwel bepaalt zich
MelanesiC tot d. Bismarck eilanden noord- en.
Nieuw-Caledonia zuidwaarts. In d. uitgestrektsten zin beslaat Melanesia een oppervl. v.
17 342 vk. rnijlen met circa 1 117 400 inw.,
zonder Nieuw-Guinea slechts 2652 vk. mijlen
met circa 617 400 inw. d. Bewoners v. al
deze eilanden, naar hun zwarte, althans
donkere huidskleur Melanesiers geheeten, worden door d. Maleiers, hun westelijke naburen, ook Papoeas, d. i. kroesharigen, genoemd. Hun haar, tot bosjes vereenigd,
omgeeft 't hoofd als een pruik ; d. baardgroei
is stork. Zij golden tot nu toe voor kani.
balen, wantrouwend v. aard on wars v. 't
verkeer met Europeanen; hun wildheid toonde
zich hoofdzakeltjk ten tijde v. d. sandelhout.
handel, toen hen d. blanken met geweld behandelden. Sedert men hen echter met meer
welwillendheid bejegent, toonen zi,j betere
eigenschappen te bezitten. d. Mannen zijn
alleen met een gordel v. schors, bladeren of
stof bekleed, d. vrouwen eenigszins vollediger.
't Christendom heeft slechts op weinig plaat•
son ingang gevonden. d. Melanesiers oefenen
landbouw en vischvangst uit, zijn ook in d.
scheepvaart zeer bedreven en vervaardigen
aardewerkwaren, bogen en pijlen, lansen enz.
d. Veelw tjverij is algemeen verspreid; d. positie der vrouw is bij hen zeer laag.
Melaniet, Zie Granaat.
Zie Sloot (Nicolinct
Melati v. Java,
Maria Christina).
Melbourne (WILLIAM LAMB, VISCOUNT), een
bekend Engelsch staatsman, geb. 15 Mrt 1779
to London, word in 1805 lid v. 't Lagerhuis,
waar hij zich bij d. gematigde Whig-partij
aansloot. In 1827 was hij opper-secretaris v.
Ierland en hij volgde in 1828 zijn vader in d.
waardigheid v. pair op. In 1830 word MELBOURNE onder 't ministerie Grey minister v.
Binnenlandsche Zaken ; hij trad in 1834 als eerste Lord der Schatkist a. 't hoofd der regeering
en moest wel reeds na eon half jaar aftreden,
doch zag zich in Apr. 1835 belast met d. worming v. 't Whigministerie, dat hij vervolgens
tot 20 Aug. 1841 staande hield, toen zijn
ministerie door dat v. Peel vervangen ward.
Hij overl. 24 Nov. 1848 to London. Zijn Memoires gaf Torrens (2 dln, 1878) uit. Zie voorts
over dozen staatsman „Lord Melbourne's
papers" (1889), door C. Sanders. — Sedert 1805
was MELBOURNE gehUwd geweest met CAROLINE PONSONBY (geb. 13 Nov. 1785, overl. 25 Jan.
1828), een dochter v. d. graaf v. Bessborough,
die als Lady LAMB door haar betrekking tot
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lord Byron en door eenige romans is bekend
geworden. — FREDERIC JAMES LAMB, een broeder v. d. voorg., geb. 17 Apr.1782, was achtereenvolgens gezant to Frankfort, Lissabon,
Madrid on Weenen, word in 1839 lord Beauvale
en volgde daarna in 1848 zijn brooder als
derde Viscount Melbourne op. Hij overl. 29 Jan.
1853 kinderloos, zoodat met hem d. titel Viscount Melbourne verloren ging.
Melbourne, zoo genaamd ter sere v. d.
bovengenoemden staatsman v. dien naam, is d.
hoofdstad on d. eerste handelsplaats v. d. Britsche kolonie Victoria in 't Z.-0. v. Australia. Ztj
ligt a. d. Yarra-Yarra 4 KM. v. diens uitmonding
in d. Hobsonsbaai en is d. grootste en yolkrijkste stad v. 't vastland v. Australia. In Mei
1835 vestigden zich hier John Pascoe Tawkner on John Batman met 11 metgezellen; in
1836 telde d. stad 177 inw., in 1871 reeds
193 700, in 1890 reeds 437 790 met inbegrip v.
17 voorsteden. Er zijn zeer veel Chineezen. d.
Straten zijn breed on kruisen elkaar rechthoekig. 't Drinkwater krijgt Melbourne uit
't meer Yan Yean, 13 KM. t. N. v. d. stad
gelegen en door afdamming ontstaan. Van d.
gebouwen verdienen 't postkantoor, d. openbare bibliotheek (met 108 000 deelen), d. munt,
't stadhuis, d. universiteit, 't parlementsgebouw on andere openbare gebouwen on hotels
vermelding, voorts v. d. openbare tuinen d.
botanische tuin, d. Fitzroy on d. Charlton
Garden. Voor alle godsdienstige secten zijn
hier kerken of kapellen voorhanden. Melbourne
heeft vier schouw burgen; 't voor d. groote
ontdekkingsreizigers Burke on Wills opgerichte gedenkteeken vormt een groote groep.
d. Stad heeft een universiteit, een koninklijk
wetenschappelijk genootschap, een nationals
galerij on vele instellingen v. weldadigheid;
't is d. zetel der regeering, v. 't parlement, v.
een Kath. aartsbisschop on v. een Anglicaanschen bisschop, v. een handelskamer en v.
talrijke consulaten en d. residentie v. d. gouverneur. d. Melbourne-Hobsonsbaai-Ringbaan
onderhoudt een levendig verkeer met d. voorsteden on vier spoorwegen voeren landwaarts
in. d. Havens v. Melbourne zijn Sandrige en.
Williamstown a. d. Yarramonding. In 1886 liepen
1718 schepen met 1 513 564 ton binnen. Melbourne onderhoudt regelmatig stoombootverkeer met Adelaide, Launceston, Sydney en
Nieuw-Zeeland. d. TalrUke banken, d. groote
pakhuizen, mark hallen en winkels getuigen
v. een levendigen handel.
Melchers (PAuLus), een katholiek geestelijke, 6 Jan. 1813 to Miinchen geb., studeerde
in d. rechten on d. theologie en word in 1857
bisschop v. Osnabriick en in 1866 aartsbisschop
v. Keulen. Wegens overtreding der staatswetten vervolgd, begaf hij zich eerst tijdelijk
buitenslands; hij word later (Juni 1876) door 't
gerechtshof voor kerkelijke aangelegenheden
v. zijn ambt vervallen verklaard, doch deed
pas in 1885 op aanmaning v. d. Paus afstand
v. zijn waardigheid. Zich metterwoon to Rome
vestigend, ward hij hier 27 Juli v. laatstgenoemd jaar door d. H. Vader tot kardinaal
benoemd. Van zijn geschriften is 't meest
bekend „Die Katholische Lehre von der
Kirche" (4e dr. 1881).
Melchior (JOHANN PETER), een Duitsch
beeldhouwer, word in 1741 te Lindorf in 't
hertogdom Berg geb. Reeds als knaap toonde
hij, terwij1 hij voor zijn levensonderhoud
't vee v. een rijken Boer moest hoeden, een
groote liefde voor d. kunst en genoot hij 't eerste onderricht daarin v. een zeer middelmatig
beeldsnijder to Dtsseldorf en later v. d. beeld.
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nouwer Boos to Aken. In zijn jeugd en ook
later op mannelijken leeftijd had hij met tal
v. zwarigheden en tegenspoed to worstelen,
waarbij hij zoo goad mogelijk door kunstmatigen liandenarbeid in zijn onderhoud
trachtte to voorzien, totdat hij eindelijk als
hofbeeldhouwer on modelmeester a. d. porseleinfabriek to Nymphenburg word aangesteld.
MELCHIOR was in die betrekking zeer verdienstelijk werkzaam on v. dien tijd of dagteekent
d. smaakvolle vorm, welke d. voortbrengselen
dier fabriek kenmerkt.mELcHroR vervaardigde
ook vele borstbeelden on standbeelden in marmer on in biscuit. Van zijn vroegere werken
verdienen vooral vermeld to worden 't marmoron gedenkteeken v. d. domproost v. Brudenbach in d. dom to Mainz, met een Chronos, die
geheel in d. stijl v. Michel Angelo is behandeld, een beeld v. Ariadne, eenige statuetten
en busten, voor d. vorstelijke familie v. Beieren
vervaardigd, on eenige groepen v. mythologiache onderwerpen, d. laatsten meestal in biscuit. Toen RELCHIOR eenmaal 't standpunt had
bereikt, waarop zijn onmiskenbaar talent hem
aanspraak gal, genoot hij in groote mate d.
gunst en d. onderscheiding der kunstminnende
Beiersche vorstenfamilie. Hem ontbrak d.
classieke vorming, die eerlang zijn kunst een
geheele omkeering zou doen ondergaan, maar
hij bezat een open zin voor d. natuur, een
brandende liefde voor d. kunst, een onmiskenbaar talent on een uitmuntend karakter.
Als schrijver is hij bekend door een proeve
over 't zichtbare en verhevene in d. beeldende
kunst (Mannheim 1781). Hij overl. in 1825.
Melchisede.k, d. I. koning der rechtvaardigheid, leefde ten tijde v. Abraham (Gen.
XIV : 9) als vorst en priester to Salem (waarschijnlijk 't latere Jeruzalem). Van d. bijzonderheid, dat niets aangaande zijn afkomst bekend is, wordt in d. brief a. d. Hebreen
(VII:1, volg.) gebruik gemaakt om hem als
prototype v. d. Messias voor to stellen, terwijl sommige aanhangers v. Origenes in 'tgeen
aangaande hem verhaald wordt een allegoric
v. d. H. Geest meenden to vinden.
Melchthal (ARNOLD VON). Aldus noemde
zich naar zijn geboorteplaats in 't kanton Unter walden Arnold von der Halden, een der
grondleggers v. d. Zwitsersche volksvrijheid,
waartoe hij, door d. overmoed en d. wreedheid v. d. Oostenrijkschen landvoogd von Laudenberg gekrenkt en getergd, met zijn vrienden Stauffacher en Furst d. grondslag legde
in d. merkwaardige bijeenkomst, die in d.
nacht v. 8 Nov. 1307 op d. RUtli plaats had.
(Zie ook Zwitserland).
Meldahl (FERDINAND), een Deensch architect, gab. 16 Mrt. 1827 to Kopenhagen, ontving
zijn opleiding a. d. kunstacademie aldaar,
maakte vervolgens verschill. reizen door
Europa en bekwaamde zich onderwijl verder
in zijn vak. In 1858 tot lid der Koninkl. Academie v. beeldende kunsten to Kopenhagen
benoemd, ward hij twee jaar later belast met
d. herbouw v. 't slot Frederiksborg (bij Hillsrood), dat hij in 1885 voltooide. Van zijn
verdere bouwwerken zijn belangrijk: „'t raadhuis to Fredericia", „d. bibliotheek to Roeskilde", „'t blindeninstituut" on d. „zeevaartkundige school" to Kopenhagen. Met Neckelmann gaf hij uit : „Denkmaler der Renaissance
in Danemark" (1888).
Melde. Onder dozen naam komen in ons land
eenige soorten v. ganzenvoet (Chenopodium) voor,
een plantengesl., behoorende tot d. natuurl.
fam. der melden (Chenopodiaceae) on volgens
't stelsel v. Linnaeus tot d. 2e orde der 5e
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klasse (Pentandria digynia). Onder daze vermelden wij d. Zee-ganzenvoet (C. maritimum),
een 1 tot 2 dM. hooge plant, met een meestal
uitgebreiden stengel en lijnvormig halfronde
vleezige bladeren, welke in Siberid on Frankrijk gebezigd wordt tot 't bereiden v. soda ; verder d. witte of gladzadige ganzenvoet (C. album),
een zeer algemeen voorkomend onkruid, waarvan in Noord-Brabant d. bladeren als spinazie
gegeten worden. Deze heeft ruitvormig eironde,
getande bladeren en doet zich als melig besto von voor, ten gevolge v. blaasvormige
kliertjes, die gemakkelijk loslaten en over
ails deelen verspreid zijn. d. Bloemen zijn tot
kluwen vereenigd. d. Algoede ganzenvoet of
goede Hendrik (C. bonus Henricus), made een
zeer algemeen voorkomend onkruid, met driehoekig spiesvormig gaafrandige bladeren en
tot een eindelingsche slanke aar vereenigde
bloemen. d. Veelzadige ganzenvoet (C. polyspermum), met gaafrandige eironde, stompe bladeren en zeer talrijke in d. oksels der bladeren
of a. d. top des stengels voorkomende bloemen.
Eindelijk d. minder voorkomende roode ganzenvoet (C. rubrum), zeer kenbaar a. haar roodachtige, dikke, meer of minder vleezige bladeren, on d. bastaard ganzenvoet (C. hybridum).
Van d. eigenlijke melde (Atriplex), made tot
d. natuurl. fam. der Chenopodiaceae behoorende,
volgens 't stelsel v. Linnaeus tot d. 7e orde
der 23e klasse (Polygamia monoecia), wordt
niet zelden gekweekt d. tuinselderfj (Atriplex
hortensis), een uit Tatarije afkomstige plant,
daar haar blad een gezonde on vrij smakelijke soort v. spinazie oplevert. Van haar
kent men een roode, gale en groene vari6teit.
Verder komen nog voor d. openstaande melde
(A. patula) on smalbladige melde (A. angustifolia). Zie v. Hall, „Landhuish. Flora".
Meldolla (ANDREA), een talentvol graveur,
v. wiens leven weinig bekend is en a. wiens
bestaan men wel eons getwijfeld heeft, terwij1
men zijn werken op rekening stelde v. Andrea
Schiavoni da Sebenico, die in 1522 gab. ward.
Deze vergissing sproot voort uit d. bijnaam
MEDOLA of MEDULA, a. laatstgenoemde gegeven. Intusschen is zijn identiteit genoegzaam
bewezen door d. aanwezigheid v. zijn voluit
geschreven naam op drie v. zijn gravures,
waaronder zijn voornaamste werk: „d. Schaking v. Helena". Op d. meeste ander° gravures
komen slechts d. beginletters v. zijn naam
voor. Zij schijnen voor verreweg 't grootste
gedeelte naar Parmesan° gevolgd on wel met
zulk een overeenkomst in stijl, dat men verbaasd staat over zooveel overeenstemming in
opvatting on zooveel talent v. navolging. In
d. voorstellingen v. zijn eigen vinding is
MELDOLLA Ve0l minder vast v. teekening en
smaakvol v. bewerking. Bartsch geeft 87 gravures v. dozen kunstenaar op; Nagler nog
een meer.
Meleager was d. zoon v. Oeneus, koning
der Aetoli6rs, on v. Althaea. Zijn geschiedenis
behoort tot d. heldentijd der Grieken on is
met fabelen doorweven. Bij zijn geboorte zag
d. moeder d. Parcen of Schikgodinnen bij 't
vuur zitten, d. toekomende lotgevallen v.
't kind voorzeggende, zoodat Clotho 't grootheid v. ziel, Lachesis lichaarnssterkte on
Atropos een leven voorspelde, zoo lang als
't stuk hout zou duren, dat in 't vuur lag,
waarbij zij zaten. Toon dus d. godinnen vertrokken waren, nam Althaea 't hout en bewaarde zij 't zorgvuldig. MELEAGER, volwassen
zijnde, woonde eerst d. tocht der Argonauten
bij ; toen naderhand zijn vader in 't offeren
der eerstelingen Diana vergeten had on doze,
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hierover verstoord, d. Calydonische landertjen
door een groot wild zwijn list verwoesten,
bracht zijn zoon een aanzienlijk getal der
edelste jengelingen bijeen om dit ontzaglijke
dier te dooden. Onder daze strijders werden
d. beroemdste mannen v. dien tijd geteld, als
Castor en Pollux, Pirithous, Theseus, Jason,
Peleus, Telamon, Andrastus, Nestor, Laertes
en vele anderen, ten getale v. wel vijftig,
alsmede d. schoone Atalanta, d. dochter v.
Iasius, koning v. Arcadia. MELEAGER had 't
geluk 't zwijn to vellen on schonk zijn
kop a. Atalanta, die 't dier d. eerste wond
had toegebracht. Ten gevolge hiervan waren
d. anderen, vooral d. brooders zijner moeder,
op MELEAGER dermate gebelgd, dat zij d. buit
a. d. maagd wilden ontrooven, wat ten gevolge
had, dat MELEAGER in gramschap zijn owns
ombracht. Op 't vernemen v. dit fait werd
Althaea zoo verstoord, dat zij in haar
woede 't noodlottige hout in 't vuur wierp,
met welks verbranden MELEAGER insgelijks
omkwam. Homerus maakt echter v. dit
hout geen gewag on zegt alleen, dat Althaea
d. goden bad, dat zij haar zoon mochten
straiten. Volgens Pausanias en Apollodorus
ontstond er later, ten gevolge v. 't gebeurde
bij d. jacht, een oorlog tuss. d. Cureten en
CalydoniOrs, waarin MELEAGER sneuvelde. d.
Groote jacht op 't Calydonisch zwijn en d.
roam v. MELEAGER is om strijd door dichters
en beeldhouwers vereeuwigd.
Melegnano, vroeger Marignano geheeten,
is een Italiaansche stad in d. prov. Milaan
(Lombardije) on in 't district v. dien naam,
met 6340 inw., die veel a. vlasspinnerij on
kaasbereiding doen. her behaalde koning
Frans I v. Frankrijk 14 Sept. 1515 d. overwinning op d. met Milaan verbonden Zwitsers
en 7 Juni 1859 versloegen hier d. Piemonteezen
en Franschen d. Oostenrijkers.
Melendez-Valdez (DON JUAN ANTONIO),
een beroemd Spaansch dichter, geb. 11 Mrt
1754 to Ribera del Fresno in Estremadura,
werd, na to Madrid in d. wijsbegeerte on to
Salamanca in d. rechten gestudeerd to hebben,
in 1789 prof. a. d. universiteit v. laatstgenoemde
stad. In 1797 werd hij beambte bij d. Justitie
en daarna raadsheer to Madrid; hij schaarde
zich bij d. intocht der Franschen a. d. zijde
v. 't nieuwe bewind, moest bij d. verdrijving
v. dozen n. Frankrijk d. wijk nemen on overl.
24 Mrt 1817 to Montpellier. d. Eerste verzameling zijner in d. nationalen dichttrant gekleede
verzen verscheen in 1785, d. derde na zijn
dood in 1820 en nog verscheidene drukken verschenen later.
Meletianen is d. naam der aanhangers
v. Meletius, bisschop v. Lycopolis in Egypte,
die door Petrus, bisschop v. Alexandria, in
't jaar 806 v. zijn waardigheid werd ontzet,
volgens d. voorstanders v. d. Alexandrijnschen
bisschop (met name Socrates on Theodoretus)
wegens 't offeren a. afgoden en andere misdrijven, volgens Epiphanius e. a. ter zake v.
d. wtjze, waarop hij hen behandelde, die 't
christelijk geloof hadden verzaakt (zie Lapsi).
't Eerste gevoelen is 't waarschtjnlijkste. Moletins ging nochtans voort, zich als bisschop
to gedragen en priestess to wijden, wat volgens d. Egyptische kerkregels alleen d. bisschop v. Alexandria toekwam. 't Concilie v.
Nicea wendde onderscheidene, doch vruchtelooze pogingen a. tot bijlegging v. dit geschil,
dat, daar d. Meletianen zich bij d. Arianen
aansloten, een dogmatische richting verkreeg
en tot in d. 5e eeuw voortduurde.
Melfi, een stad in d. Italiaansche prov.
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Potenza (Basilicata), t. N.-0. v. Salerno a. d.
voet v. d. Monte Vultur, is d. zetel v. een
bisschop en telt 13 475 inw. Melfi was d. voorn.
vesting der Noormannen, die 't in 1041 tot
hoofdstad v. Apulia verhieven. Merkwaardig
zijn d. overblijfselen v. een door Robert Guiscard gebouwd slot. d. Nieuwe kathedraal
staat op d. plaats v. d. oude uit d. 12e eeuw,
die door d. aardbeving v. 1851 verwoest word.
Meli (GIovANNI), d. beroemdste dichter in
't Siciliaansche dialect, geb. 4 Mrt 1740 te
Palermo, waar hij hoogl. a. d. universiteit
werd en 20 Dec. 1815 overl. Hij schreef vooral
liederen, bovendien eenige epos, voortreffelijke
fabels en satiren on een meesterltjke klucht,
„Ditiranama". Een gezamenlijke uitgave zijner
werken verscheen in 8 dln (1830—'39, 4e dr.
1857); zijn gedichten verschenen als „Poesie
Siciliane" (4 dln, 1859).
Melicertes, Zie Palaemon.
Melilieth of Humboldtilieth is een
tetragonaal kristalliseorend, geel of grauw
mineraal, dat iets harder is dan apatiet, 't soort.
gew. 2,9 heeft, beschouwd wordt als een silicaat v. verschill. metalen (calcium, magnesium, natrium, aluminium, ijzer e. a.) on o. a.
gevonden wordt op d. Vesuvius, bij Rome, in
't Brohldal on in 't Ertsgebergte.
Melilootzuur of Hydrocumaarzuur
(08 0119 — CO, H) is een gekristalliseerd zuur,
dat in d. melilotus officinalis on in d. fahambladeren voorkomt en met smeltende kali
salicylzuur on aztjnzuur goeft.
Melinda, Melinde of Malindi is een
stad in Oost-Afrika a. d. Soeahelikust, t.
N. v. Mombas op 3° Z.-Br. on a. d. mond v. d.
Sabaki gelegen. Dit was 't eerste punt v.
Oost-Afrika, waar Vasco de Gama in 1498 op
zijn reis ter ontdekking v. d. zeeweg n. Indio
landde. Een steonen zuil, met 't Portugeescho
wapen, herinnort nog a. d. heerschappij der
Portugeezen hier.
Moline (FELIX JULES), een Fransch staatsman, geb. 20 Mei 1838 to Remiremont (Vogezen), werd advocaat in Parijs, toen hij in 1872
in d. Nationale Vergadering on daarna ook in
d. Kamer v. Afgevaardigden verkozen werd.
Van 4 Febr. tot 4 Mrt 1879 was hij vervolgens onderstaatssecretaris bij 't ministerie
v. Binnenl. Zaken en v. Febr. 1883 tot 30 Mrt
1885 onder 't ministerie Ferry minister v.
Landbouw en 3 Apr. 1888 werd hij tot president der Kamer v. Afgevaardigden gekozen,
doch bij d. verkiezing in 1889 niet weder
benoemd.
Melingue (ETIENNE LUCIEN), een beroemd
Fransch schilder, 18 Dec. 1841 to Parijs gob.,
teekende vroeger hoofdzakelijk landschappen,
doch legt zich in d. laatsten tijd meer uitsluitend op 't historisch genre toe. Vooral
heeft hij uitnemende doeken, a. d. Fransche
geschiedenis ontleend, vervaardigd. — Zijn
brooder THEODORE GEORGES GASTON MELINGUE,
26 Juli 1840 to Parts geb., munt vooral als
genre-schilder uit, al bestaan er tevens beroemde mythologische stukken v. zijn hand.
Meliniet of Geelaarde is een week,
geel, ondoorzichtig mineraal, dat 't soort. gew.
2,2 heeft, een weinig vettig is, op d. tong
kleeft on in water tot poeder uiteenvalt. 't Is
een silicaat v. aluminium, ijzer en magnesium. — Ook is meliniet d. naam v. een ontploffingsmiddel, dat hoofdzakelijk uit pikrinezure zouten bestaat.
Melis- en Mariekerke, een gemeente in
d. Ned. prov. Zeeland, eiland Walcheren, 1 1/2
urt.0vMidelbg,m560nw.
Melismatisch heat die zangmuziek, waar-
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bij dezelfde lettergreep v. d. tekst in verschill. noten wordt gezongen, in tegenstelling
met d. syllabische, waarbij elke lettergreep
slechts een toon erlangt. Dit laatste 'gezang
is vooral 't koraal; echter komen daarin
enkele malen melismatische lettergrepen voor,
b. v. in 't Evang. gezangboek der Ned. Herv.
gemeenten d. voorlaatste noten der 3 eerste
regels v. Gez. CXVIII, waar d. lettergreep
2 noten heeft. In 't gewone aria-gezang klimt
dit tot meerdere, doch d. maatverdeeling geschiedt zoo, dat nooit dezelfde lettergreep zich
over meer dan een geheelen toon uitstrekt.
Melisse (Melissa officinalis) behoort tot
d. natuurl. fam. der lipbloemige planten
(Labiatae) en volgens 't stelsel v. Linnaeus tot
d. 10 orde der 14e klasse (Didynamia gymnospermia). Deze vooral in 't zuiden v. Frankrijk
voorkomende plant heeft breed ovale, getande,
a. d. basis afgeknotte of hartvormige bladeren, die een sterken, eigendommelijken reuk
bezitten, eenigszins overeenkomende met dien
v. citroenen. Deze reuk, die door 't drogen
bijna geheel verloren gaat, is afhankelijk v.
d. in d. versche bladeren voorhanden vluchtige olie. Haar overige bestanddeelen zijn:
bittere extractiefstof, looizuur, bars en gom.
In d. geneeskunde bezigt men d. herba melis.sae als • zacht opwekkend, zweetdrijvend en
krampstillend middel in aftreksel. Ook maakt
zij een bestanddeel uit v. d. samengestelden
geest v. melisse (spiritus tnelissae compositus),
in ieder huishouden te vinden onder d. naam
eau des carmes, en v. d. vooral bij kneuzingen
in gebruik zijnde spiritus traumaticus s aq.
vulneraria.
Melissus uit Samos, een Grieksch wijsgeer, die zich ook als staatsman en veldheer
jegens zijn vaderland verdienstelijk maakte,
leefde omstr. 450 v. Chr. en droeg in een gedicht d. grondstellingen der Eleatische school
voor (zie Eleatische school), ofschoon hij hierin
eenigszins v. Parmenides afweek. Deze dacht
zich 't „zijn" als een verstandelijke eenheid
en begrensd en gaf d. menigvuldigh.eid der
verschijnselen, zooals die ons door d. zinnen
voorgesteld worden, a. d. gewone opvatting
toe; MELISSUS daarentegen stelde 't „zijn" als
eeuwig en grenzenloos, onbewegelijk en ondeelbaar, hoewel stoffelijk voor en verwierp
d. geldigheid der zinnelijke ervaring, als bevattende een ledigen schijn. Ook beweerde
hij, dat wij v. 't bestaan der goden niets kunnen weten.
Meliszand, een gemeente in d. Ned. prov.
Zuid-Holland, eiland Goedereede en Overflakkee, nabij Dirksland, met 1260 inw.
Melita, Zie Malta. — Melita of Meleda is
ook d. naam v. een bergachtig eiland in d.
Adriatische Zee a. d. kust v. Dalmatig, dat
door 't kanaal v. Meleda v. 't schiereiland
Sabbioncello gescheiden is. 't Heeft uitste
kende havenbochten en telt op 93 vk. KM.
1500 inw., die olie- en wijnbouw en koraalvisscherij uitoefenen. d. Hoofdst. is Babinopolje.
Melitopol, een stad in 't Russische gouvernement Taurig, a. d. Malotschna gelegen,
telt 13 300 inw.; 't heeft twee kerken, twee
synagogen en een moskee en belangrijke
markten. Melitopol werd in 't begin der 19e
eeuw als Nowaja-Alexandrowka gestalt en
draagt zijn tegenwoordigen naam sedert 1841.
Melk. Zoodra d. wijfjes der zoogdieren
haar jongen hebben geworpen, wordt d. reeds
gedurende d. zwangerschap verhoogde werking der melkklieren zoo hoog opgevoerd
als noodig is ter afscheiding v. een eerst geel,

later wit of blauwachtig vocht, 'twelk men
melk noemt en dat door d. natuur overal ale
't meest gepaste voedingsmiddel voor d. pas
geborenen wordt aangewozen. Die melk is in
haar bestanddeelen verschillend bij verschill.
dieren en ook bij dieren v. dezelfde soort, een
gevolg v. d. aard v. 't voedsel, v. klimaat,
ouderdom en andere omstandigheden. d. Volgende tabel geeft d. gemiddelde samenstelling
v. eenige soorten melk aan:

0
0

a

a

0

N

Water
Vet (boter)
Melksuiker
Eiwitstoffen (hoofdz
caselne
Anorg. stollen . .

85,7 91
1.2
4,3
5,1
4
5,4
0,6

2
0,7

86,4 88,5
4,4
3,6
4,8
4
4,6
0,6

2,8
0,3

In 't water v. d. melk zijn d. melksuiker,
d. caseIne en d. anorg. stoffen (kalium- en
natriumchloride en phosphaten) opgelost, terwtjl 't vet als rnicroscopische bolletjes erin
zweeft en later d. room vormt, die voor d.
boterbereiding dient (zie 't art. boter). d. Melk
heeft korten tijd voor en na d. bevalling een
andere samenstelling en heet dan biest. d.
Quantitatieve samenstelling v. melk laat zich
bepalen door v. een bekende hoeveelheid uit
to gaan, deze ter stremming der kaasstof met
een bepaalde hoeveelheid zwaarspaath (of
gips) te vermengen en vervolgens dit mengeel in to dampen en bij 110° C ongeveer te drogen. Daar d. hoeveelheid bijgevoegde zwaarspaath bekend is, geeft 't verschil in gewicht
d. hoeveelheid water der melk aan. Door behandeling der massa met aether wordt d.
boter opgelost; 't verlies in gewicht geeft d.
hoeveelheid boter aan. Behandelt men 't terugblijvende met alcohol, dan wordt d. melksuiker verwijderd; 't verschil in gewicht geeft
d. hoeveelheid hiervan aan. Thans blijven
terug d. kaasstof en, behalve 't bijgevoegde
zwaarspaath, d. zouten der melk. Men heeft
zich veel moeite gegeven om op eenvoudiger
wijze d. samenstelling v. melk na te gaan,
vooral met 't oog op veelvuldig voorkomende
vervalschingen. Een eenvoudige methode der
melk-analyse, die vele vervalschingen op 't
spoor komt, is nimmer to vinden, maar wed
eene, die in 't algemeen in d. regel kan aangeven, of er vervalsching heeft plaats gehad,
indien d. vervalsching niet op to kleine schaal
plaats had. d. Meest eenvoudige wijze is voorzeker een bepaalde hoeveelheid melk op een
schaaltje uit te dampen, met bijvoeging v.
eenig zwaarspaath (of gips) en 't terugblijvende to wegen. Heeft er vervalsching plaats
gehad met water, dan wijst dit 't groote
watergehalte aan en d. geringe hoeveelheid
der na verdamping terugblijvende stoffen. 't
is overigens duidelijk, dat, hoe verder zich
't onderzoek uitstrekt, hoe beter iedere vervalsching kan ontdekt worden. Men heeft in
't soort. gew. der melk een middel trachten
to vinden, om vervalsching aan to toonen;
maar toename in een gehalte a. water en
boter doen beide 't soort. gew. verminderen.
Verder heeft men een middel trachten to
vinden in d. afscheiding der boter, door deze
in een verdeelde buis uit d. melk to doen afzetten, en in d. graad v. doorzichtigheid v. melk
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(galactoscoop v. Donne), maar al deze middelingen sntjdt deze lichtgordel d. ecliptica en
len zijn gebrekkig, dus onpractisch.
hij loopt vervolgens door d. sterrenbeelden
Melkdistel. Under dezen naam komen in , d. Wagenman (staande Capella juist in d.
ons land als een moeielijk te verwijderen
rand v. d. melkweg), Perseus, Cassiopeia,
Cepheus en d. Hagedis n. d. Zwaan, waar hij
onkruid voor : d. akker-melkdistel (Sonchus
, arvensis), d. moes-melkdistel (Sonchus oleraceus)
zich bij d. ster Deneb in twee armen verdeelt, v. welke d. noordelijke langs d. Lier.
en d. stekelige melkdistel (Sonchus asper),
beide in Gelderland bekend onder d. naam
door Hercules en Ophiuchus onder onzen
horizon verdwijnt, terwijl d. zuidelijke arm,
.ganzendistel, planten, welke hun naam verv. d. Arend of bijna evenwtjdig met d.noordeschuldigd zijn a. een melkachtig sap, dat zij
ltjken, in d. Schutter d. horizon bereikt. In
bevatten. Zij behooren alle tot d. natuurl.
fam. der samengesteldbloemige planten (Com't sterrenbeeld d. Winkelhaak en d. Loodlijn
komen beide armen weer samen. Nabij 't
positae). d. Akker-melkdistel groeit ongeveer
een M. hoog en heeft schaafsgewijs ingesneden
Zuiderkruis komt d. Melkweg 't naast a. d.
bladeren, met afgeronde slippers a. d. voet, en
Zuidpool en hij komt, door d. Grooten Hond
vele groote gele bloemen, met gele klierachtige
en d. Eenhoorn gegaan, weer in d. Tweehaartjes op 't gemeenschappelijk omwindsel
lingen. Zeor veranderlijk is d. breedte v.
der bloemkorfjes. Zij kan 't land geheel ver.
dezen gordel. Terwijl hij tuss. Orion en d.
armen, zoodat 't graan laag bij d. grond blijft
Kleinen Hond een breedte heeft v. 22', trekt
kwijnen, doch wordt met d. ploeg gemakkelijk
d. eene arm zich tuss. Ophiuchus en 't Schild
-uitgeroeid, daar zij niet diep wortelt en d.
v. Sobieski tot ruim 3' samen. Ook is 't
wortels voos en v. weinig haarwortels voorlichtend vermogen v. d. Melkweg verander,zien zijn. d. Moes- en stekelige melkdistel
lijk op sommige plaatsen vertoont hij plekken,
verschillen weinig v. elk., doch onderscheiden
die helderder zijn, op andere plekken, die
zich v. d. vorige soort door 't meer toegezwakker v. licht zijn dan 't overige.
spitste der uitgebloeide bloemen en 't gemis
Zonderling waren d. meeningen der Ouden
v. gele klierachtige haartjes op 't gemeenaangaande dezen wit schemerenden hemelschappelijk omwindsel der bloempjes.
gordel. Terwijl d. Grieksch-Romeinsche mythoOnder d. naam melkdistel komt nog een
logic hem hield voor d. melk v. Juno (vandaar
plant voor, meer bekend onder d. naam
d. naam), die Hercules uit d. mond liet vallen,
Lieve-vrouwen-distel (Carduus Marianue), door
of voor eon overblijfsel v. d. brand, dien
d. Franschen met d. naam Chardon Notre
PhaOton a. d. hemel ontstak door 't onvoorDame, Chardon _Marie, C;iardon blanc bestemzichtig besturen v. d. zonnewagen, meenden
peld. Zij heeft haar heilige titels te danken
Oenopides en Metrodorus, dat d. Melkweg
a. d. middeleeuwsche mythe, dat d. op haar
't achtergelaten -spoor v. d. zon was, aan,
bladeren voorkomende witte vlekken haar
wijzende, waar zij vroeger haar loop had
-ontstaan zouden verschuldigd zijn a. melkgehad. Theophrastus hield d. Melkweg voor
,droppels, Maria's boezem ontvloeid. Dat men
een band, die d. beide helften v. d. hemel
oudtijds a. haar een vermogende geneeskracht
aaneenhechtte, terwijl Democritus en Manilius
toeschreef, valt ligt te begrijpen. Bovenal
een gevoelen uitten, dat na d. uitvinding
zou zij zich dienstig betoonen bij borstkwalen,
der verrekijkers tot zekerheid is geworden,
tusschenpoozende koorts en rheumatisme. d.
nl. dat d. Melkweg bestaat uit een ontelbare
Hooge achting, waarin deze plant stond, ging
menigte kleine sterren. W. Herschel poogde
echter langzamerhand verloren, zoodat men
d. grootte en d. gedaante bij benadering to
in d. nieuwere werken over „Materiel medica''
bepalen v. dat gedeelte des heelals, 'twelk
geen melding meer v. haar gemaakt vindt.
wij in d. afzonderlijke sterren en in d. ontelIn 't „Nederl. Tijdschrift ter bevordering der
bare zonnen, die d. Melkweg uitmaken, aangeneeskunde" (jaarg. 1860) staan echter drie
schouwen. Uit zijn waarnemingen en metingen
gevallen vermeld, waarin een afkooksel v.
volgde, dat dit over 't geheel d. gedaante
zaad zich bijzonder heilzaam heeft betoond.
eener lens heeft; d. zon is niet ver v. 't
Hij behoort tot d. natuurl. fam. der samenmidden dier schijf geplaatst en vandaar dat
gesteld-bloemige planten (Compositae, tribus
wij in d. Melkweg ontelbare sterren achter
Cynareae) en volgens 't stelsel v. Linnaeus tot
elk. zien, terwijl d. gedeelten des zichtbaren
(1. le orde der 19e klasse (Syngenesia aequalis).
hemels, die men d. polen v. d. Melkweg zou
1. Zaden zijn langwerpig ovaal, a. twee zijden
kunnen noemen, zeer arm a. sterren zijn.
vlak en eenigszins op 't vlak gekromd, bruin
Herschel schatte d. dikte v. die verzameling
of grauw v. kleur en in verschen toestand
sterren, welke men 't Melkweg-stelsel zou
meestal nog v. 't zaadpluis (rappus) voorzien.
kunnen noemen, op 170 maal en d. lengte
:Zij zijn smakelijk en eenigszins olieachtig.
op 620 malen d. afstand der naaste vaste ster
Mel.k.kwarts, Zie Kwarts.
tot d. aarde. Doch deze laatste bepalingen
Itlelksuiker of Galactose wordt veraehtte d. groote Herschel zelf slechts een
kregen door indampen v. melk, dat geen boter
ruwe benadering.
.en caseIne meer bevat. kristalliseert in harde
Melkweger of galactometer is eon
moeilijk oplosbare kristallen en geeft door
instrument, dat overeenkomt met d. areofermenten en door koking met verdunde zuren
meter en dient om 't soort. gew. v. melk to
lactose en glucose. Haar oplossing reduceert
bepalen.
Fehling's proefvocht en eene oplossing v.
Mellczuur. Er bestaan twee zuren v. dezen
zilvernitraat in ammoniak. Bij gisting geeft
naam. 't Eerste, aethyleenmelkzuur, is een
zij koolzuur en alcohol, terwijl bij een gisting
stroopachtige vloeistof, die bij verhitting ender
v. d. melksuiker, die in d. melk aanwezig is,
verlies v. water in een onverzadigd zuur (acrylmelkzuur ontstaat, dat later overgaat in boterzuur) overgaat en d. volgende samenstelling
zuur. Dit melkzuur slaat dan 't in d. melk
heeft : CH 2 OH —CH2 —COOH. — 't T weede zuur,
.aanwezige casein° neer ('t dik worden v. d.
aethylideenmelkzuur of gistingsmelkzuur, heeft
melk).
tot samenstelling CH: ; —001-1—COOH en kan
Melkweg is d. heldere, witachtige gordel,
o. a. verkregen worden uit rietsuiker. Pit
welke bijna als een groote cirkel om d. sterrenwordt tot dit doel door koking met een oploshemel loopt en d. aequator onder een hoek
sing v. wijnsteenzuur in glucose en levulose
vv. 63' snijdt. Tuss. Aldebaran en d. Tweeomgezet, waarna men rottende kaas als farVI.
26
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ment toevoegt en een carbonaat om 't gevormde melkzuur weg te nemen, omdat d.
gisting niet in zure vloeistoffen kan plaats
hebben. d. Gisting heeft 't geschiktst plaats
bij een temperatuur v. 40° a 45° C. Ook is
melkzuur uit suiker to krijgen door dit met,
bariethydraat en water te vethitten en bovendien komt 't voor in zuur geworden melk en
in vele zuur geworden plantaardige stoffen
(bijv. in zuurkool). Gistingsmelkzuur is een
in water, alcohol en aether oplosbare stroopachtige vloeistof. Zijn zouten heeten lactaten.
Mellan (cLAuDE), schilder en graveur,werd
in 1601 te Abbeville geb., ontving 't eerste
onderwijs in d. kunst to Parijs, trok vervol gene naar Italie, waar hij d. toenmaals beroemden Vouet aantrof, en beoefende onder
diens leiding ijverig d. schilderkunst. Weldra
echter liet hij deze varen, om zich a. d. graveerkunst to wijden. Hij had zich hierin reeds
eenigen naam gemaakt, toen hij naar Frankrijk terugkeerde, waar hij dan ook met onderscheiding werd ontvangen, zoo zelfs, dat Lodewijk XIV hem een jaargeld en een woning
in 't Louvre toewees. Ofschoon Goltzius d.
groote meester v. dien tijd bleef, wat d. gra.
vures in d. dusgenaamde lijnenmanier betrof.
zoo heeft MELLAN toch d. verdienste, dat hij
d. Fransche graveurs all 't ware opnieuw tot
een scherpere manier terugvoerde, welke zij
allengs voor 't etsen hadden laten varen. Zijn
gebrek was, dat hij deze manier somwijlen
moor tot kunstenarijen dan tot een der kunst
waardig doel aanwendde, zooals o. a. in zijn
bekenden Christuskop, met een enkele spiraalvormige lijn, die nu eens fijn en holder, dan
krachtig en diep, al naar d. afwisseling der
tinten, is gegraveerd. Ondanks deze en andere
grilligheden heeft MELLAN een aantal voortreffelijke gravures geleverd, die door juistheid v. teekening en schoone uitvoering uitmunten. Bijzonder fraai zijn meestal d. draperieen, a. zijn koppen ontbreekt geen karakter of uitdrukking; steeds was hij krachtig.
't Aantal v. zijn werken bedraagt, volgens d.
opgave v. Mariette (die echter waarschijnlijk
d. varianten meetelde) 510. MELLAN over]. te
Parijs in 1688.
MeMet, Zie Honigsteen.
Mellietzuur, Zie Honigsteenzuur.
Mellimide, Zie Honigsteenzuur.
Mellin (GUSTAV HENRIK), een Zweedsch
novellist en geschiedschrijver, geb. 23 Apr.
1803 to Revolax (Finland), was sedert 1851
pastoor in Norra Wram (Schonen), waar hij
2 Aug. 1876 over]. Zijn verzamelde novellen
verschenen v. 1866—'67 in 3 dln (nieuwe dr.
1874—'75). Van zijn geschiedkundige werken
noemen wij ,Der dreiszigjahrige Krieg" (1847)
en ,Geschichte Schwedens" (1844).
Melloni (mAcEpoNio), geb. 11 Apr. 1798 to
Parma. waar hij in 1824 hoogl. in d. natuurkunde werd, heeft zich vooral bekend gemaakt
door zijn onderzoekingen v. d. stralende
warmte. Om politick° redenen leefde hij v.
1831—'39 to Parijs, vanwaar hij in 1839 als
directeur v. 't conservatorium voor kunst ea
nijverheid en als directeur v.'t meteorologisch
observatorium op d. Vesuvius n. Napels beroepen word. Hij over]. to Portici 11 Aug.
1854 en schreef, behalve verhandelingen in d.
„Annales de chimie en de physique", „La
thermochrose de la coloration calorifique"
(1850),
(PAWEL TWANOWITSCH),
itielnikow
een
Russisch schrUver, geb. 24 Oct. 1819 in 't gouvernement Nisjnij-Nowgorod, was eerst leeraar
een gymnasium en daarna beambte bij
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't ministerie en overl. 1 Febr. 1883. Hij schreer
on der 't pseudoniem ANDREj-PETSCHERSKIJ
volksnwiellen, verzameld onder d. titel „Baxskasy" (1876, 2e dr. 1882), en verscheidene groote,
romans.
(BARTHOLOMSUS DE), een Vlaamsche
beeldhouwer, die echter voornamelijk to Parijs.
heeft gewerkt, waar hij in 1670 bloeide en lid.
was v. d. Academie. Zijn meest bekende werken zijn „Eon marmeren monument v. d. ab•
de Marolles", d. beroemden prentverzamelaar,
in d. kerk s. Sulpice to Parijs; ,'t Marmeren
monument v. Claude Clercelier" in d. kerk
s. Bartholomde ald.; d. beelden v. „s. Bartholomeus" en „s. Catharina" in d. voorgevel diet
kerk; een marmeren „Mercurius" in 't park
to Versailles; een kopie v. d. antieken Mercurius in d. villa Ludovist to Rome, e. a.
Melo of Mello (FRANCISCO MANUEL DE),.
een Portugeesch geschiedschrijver•en letterkundige, 23 NOV. 1611 to Lissabon geb. Tot d..
krijgsstand opgeleid, diende hij o. a. ook in.
d. gelederen der Spanjaarden tot 't herwinnen
v. d. Nederlanden. Later werd hij daar en in..
Engeland ook tot diplomatieke onderhande-lingen gebruikt. Op valsche beschuldiging zijner vijanden werd hij naar Brazilie verbannen, .doch ten gevolge der voorspraak
v. d. Franschen koning Lodewijk XIII en d..
kardinaal Mazarin teruggeroepen. Van toot'.
of hield hij zich bijna alleen bezig met't voltooien der uitgaven v. zijn menigvuldige werken, totdat hij in zijn geboortestad 13 Oct._
1666 over]. Onder zijn ges3hriften, die alle in
d. Spaansche taal geschreven zijn, is 't be
roerndste een „Historic de los movimientos r
separtionygudClaetimpo.
Felipe IV", die hij eerst onder d. naam Clemente Libertino uitgaf (Lissabon 1645); dozegeschiedenis is niet alleen naar d. inhoud,.
maar ook naar d. vorm een meesterstuk. Zijn
gedichten zijn onder d. titel „Las tres Musa•
de Melodino" uitgegev. (Lissabon 1649).
Hieronder verstaat men in d..
muziek een welgeregelde opvolging v. afzonderlijke tonen, zoodanig, dat elke toonreeks
zich, ten aanzien v. hoogte, laagte en maat,.
in betrekking tot 't geheel v. een muziekstuk
all een gedeelte v. 't geheel doet kennen..
Vandaar dat 't woord ook gebruikt wordt
om d. heerschenden geest v. een muziekstuk,
vocaal of instrumentaal, aan to duiden. Voor
't onderscheid tuss. melodie en harmonie
men Rannonie.
Melodrama is een voortbrengsel v. dicht-en toonkunst, waarin d. dramatische voordracht v. 't stuk wordt afgewisseld met instrumentale muziek, die d. gewaarwordingen
uitdrukt en leidt, welke d. auteur door zijn
woorden bij d. hoorder heeft willen opwekken.
d. Uitvinding dozer vereeniging v. muziek met
declamatie wordt a. Rousseau toegeschreven
en diens „Pygmalion" wordt als d. eerste proevein dit kunstvak beschouwd. Wanneer d. declamatie-voordracht monologisch is, d. i. indien
slechts den persoon een dramatischen toestand
of een dramatische handeling uitdrukt, heet
't melodrama ook monodrama, indien 't door
twee personen geschiedt, duodrama. Oneigenlijk noemt men ook melodrama elke voordracht V. een dichtstuk, die door muziek ter
uitdrukking of opwekking v. gewaarwordingen wordt afgewisseld, ook in geval d. voordracht in vorm noch inhoud dramatisch is,.
doch dit steunt op een onjuiste opvatting v.
't eigenlijke denkbeeld, waarbij een dramatische toestand of voorstelling ten grondslag ligt.
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Meloen, d. vrucht v. d. Cucumis Melo, behoorende tot d. natuurl. fam. der komkommerachtige planten (Cucurbitaceae). ZU is uit Azi8
afkomstig en om haar geurig roodachtig geel
vleesch als een verkwikkende spijs zeer gezocht. In ons land treft men d. teelt der meloenen vooral in 't Westland aan. d. Watermeloen (C. citriltus), met zwarte zaden, wier
vruchten nog saprijker zijn, doch wier overmatig gebruik licht schadelijke gevolgen na
zich sleept, wordt niet btj ons, doch voornamelijk in Hongarije gekweekt.
Melos, Zie Mao.
Melpomene was een der negen zanggodinnen, welke men voor d. uitvindster v.
't treurspel houdt. Ztj wordt met een ernstig
gelaat afgebeeld, houdende een cyprestak in
d. eene en een dolk in d. andere hand.
Melun, d. hoofdst. v. 't Fransche depart.
Seine-et-Marne, met 12 150 inw., ligt a. d. Seine,
t. Z.-Z.-0. v. Parijs; 't heeft een industrieschool, een museum v. kunst en oudheden,
een in d. 15e en een in d. 11e eeuw gestichte
kerk en een gedenkteeken v. Napoleon I. d.
Inw. oefenen katoenspinnertj, weverij, vervaardiging v. aardewerkwaren, knoopen en
passement uit en drijven belangrijken handel
in landbouwproducten. Melun ligt op d. plaats
v. 't Gallisch-Romeinsche Melodunum.
Melville is d. naam v. P. een eiland nabij
d. noordkust v. 't wasteland v. Australia, tot
't noorder-territorium v. Zuid-Australia behoorende, 130 KM. lang en 50 KM. breed; 't vormt
een plateau, dat zich in 't binnenland tot
98 M. verheft. — 2°. Een eiland in d. Arctische
archipel v. Noord-Amerika, tot d. Parry-eilanden behoorende en t. N. v. d. Melvillesound
gelegen. 't Werd in 1819 door Parry ontdekt,
die in d. haven a. d. zuidkust d. winter v.
1819—'20 doorbracht. 't Eiland is rijk a. wild;
vooral d. muskusos wordt er in menigte aangetroffen. — 3.. Een bocht a. d. westkust
v. Groenland, die 't noordoosteltjk deal v. d.
Baffinsbaai vormt. — 40. Een schiereiland in
Arctisch Noord-Amerika, t. N. v. d. Hudsonsbaai, tuss. d. Foxstraat, Fury- en Heelastraat
en d. Boothiagolf gelegen.
Melville (HENRY DUNDAS, baron DUNIRA,
viscount), een Schotsch rechtsgeleerdo en
staatsman, geb. 28 Apr. 1742 in Edinburgh,
was verscheidene malen lid v. 't Parlement,
bekleedde verschillende hooge staatsbetrekkingen en werd in 1802 tot baron Dunira on
viscount MELVILLE verheven. Sedert 1803 eerste
Lord der Admiraliteit, werd hij wegens vermoeden v. ongeoorloofde aanwending v. golden
der schatkist afgezet en eerst in 1806 vrijgesproken. In 1807 was htj een der voorn. tegenstanders der Katholieken-emancipatie en hij
overl. 29 Mei 1811. — Zijn eenige zoon, ROBERT
SAUNDERS-DUNDAS, viscount MELVILLE, geb. 14
Mrt 1771, was v. 1828 —30 eerste Lord der Admiraliteit en tevens lid v. 't Hoogerhuis, conservator der Britsche musea, geheim-zegelbewaarder v. Schotland on kanselier der universiteit v. Edinburgh. Hij overl. 10 Juni 1851 op
Melville-Castle. — Zijn oudste zoon, sir HENRY
DUNDAS, geb. 25 Apr. 1801, onderscheidde zich
in d. Indische veldtochten, word in 1860
luitenant-generaal en in 1868 generaal en
overl. kinderloos in Jan. 1876. Hem volgde
als vierde viscount zijn broeder ROBERT DUNDAS, geb. 24 Sept. 1803, op.
Melville (HERMAN), een Noord-Amerikaansche romanschrijver v. Schotsche afkomst,
geb. 1 Aug. 1819 to New-York, was v. 1841—'44
zeeman, vertoefde daarna to Boston en vestigde zich in 1850 op een landgoed bij Pittsfield
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in Massachusetts; in 1860 maakte hij nog
een rein om d. aarde en hij overl. 28 Sept.
1891. Hij schreef „Typee, or a peep at Polynesian Life" (1846), „Omoo" (1847), „Redburn"
(2 dln, 1849), „Moby Dick or the white whale"
(1851), „Battle pieces" (1866), The confidence
man" (1857) enz.
Melvill van Carnbee (PIETER, baron),
een Nederl. cartograaf, geb. 20 Mei 1816 to
's-Gravenhage en overl. 24 Oct. 1856 to Batavia.
Hij was d. zoon v. een vice-admiraal, werd
zelf ook voor d. zeedienst opgeleid (a. 't
marine-instituut to Medemblik) en ontving in
1840, na een paar reizen n. Oost-Indi8 gedaan
to hebben, een aanstelling a. 't Hydrographisch Bureau to Batavia. Hier schreef hij
zijn uitmuntend work „Zeeznansgids" (1842)
on vervaardigde hij tevens een zeevaartkundige kaart v. d. Oost-Indischen archipel. In
1845 n. 't moederland teruggekeerd, schreef
hij hier met Von Siebold „Le Moniteur des
Indes orientales et occidentales" (3 dln) en
vervaardigde hij tevens een „Algemeene statistieke kaart der Nederl. overzeesche bezittingen". Na een 5-jarig verblijf bier to lande
vertrok htj in 1850 andermaal n. Batavia, om
d. leiding v. 't Hydrographisch Bureau op zich
to nemen, waaraan htj nog zes jaar nuttig
werkzaam was. Behalve andere werken zagen
nog v. zijn hand 't licht „Carte hypsometrique
de l'archipel des Indes" on een Algemeene
Atlas v. Neder1.-IndiC, dien hij niet meer mocht
ten einde brengen.
Meznbre wordt in d. heraldiek gezegd v.
d. figuur eons vogels, wanneer d. pooten v.
een andere kleur zijn dan 't lichaam; zoo
wordt 't wapen der hertogen v. Coligny geblasoneerd : de gueules et l'aigle d'argent, couronne'e, becquee et membre'e d'azur.

Men2bree (EDMOND), een Fransch operacomponist, geb. in 1820 en overl. in 1882 te
Parijs, die behalve opera's ook verschill. cantates („Fingal"), balladen en liederen componeerde.
Memel, een stad in d. prov. Oost-Pruisen
(distr. Koningsbergen), met 19280 inw., ligt a. d.
Oostzee, a. 't Memeler diep, waarin d. hier ook
voor zeeschepen bevaarbare Dange uitmondt,
on a. d. uitgang v. 't Koerische hat*. d. Stad wordt
door vestingwerken a. d. landzijde en een fort
a. d. noordzijde der nehrung beschermd; zij
heeft een zeevaartschool, belangrijken handel on industrie, voornamelijk tjzergieterij,
fabrieken v. zeep en chemicalien, olie- en
zaagmolens. d. Haven is een der baste Pruisische Oostzeehavens; vooral scheepvaartverkeer met Rusland, Noorwegen, Zweden en
Groot-Britannie is v. belang. Memel is in
1251 uit d. door d. Duitsche Orde gestichten
Memelburcht ontstaan en behoorde tot 1328
a. Koerland en daarna a. d. Duitsche Orde.
28 Jan. 1807 werd hier d. vrede tuss. Pruisen
en Engeland gesloten.
Memento (een Lat. imperatief v. memini,
ik herinner mij) beteekent gedenk! Memento
mori, gedenk to sterven ! Beide uitdrukkingen
worden ook als substantieven gebruikt, in
d. zin v. herinnering, doodsgedachtenis.
Mewling, Zie Henaing.
Memmelinc.k, Zie Ilemling.
Memmi (LIPPo), een verdienstelijk schilder,
volgens Vasari een broeder v. Simone di Mar4 ino, wat echter onjuist is, daar hij geen
broeder, maar d. schoonvader on d. bijzondere
vriend v. laatstgenoemden kunstenaar was.
Zij werkten te zamen o. a. a. eon schilderij,
die 't jaartal 1332 of 1333 draagt. Nog worden
verscheiden andere werken gen oemd, door hen
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gezamenlljk vervaardigd, waaronder, volgens
Vasari, fresco's in S. Crose te Florence. Na d.
dood v. Simone, in 1344, voltooide MEMMI
eenige v. diens schilderijen, benevens eenige
andere composition v. zijn eigen winding, o. a.
eon Madonna de Raccomendati (der bescherming) in d. dom te Orvieto, die haar mantel
uitbreidt over een aantal voor haar neergeknielde personen. Hij overl. waarschijnlijk
in 1357.
Terwijl d. werken v. dezen kunstenaar
reeds in zijn vaderland hoogst zeldzaam zijn,
vindt men hen natuurlijk ook slechts bij
uitzondering in d. verzamelingen v. 't overige
Europa. In 't museum te Berlijn bevindt zich
een paneel met vier tooneelen uit passie,
dat a. MEMMI wordt toegeschreven ; volgens
Kugler echter ten onrechte. Daarentegen
beschrijft deze kunsthistoricus als volkomen
-echt een schilderij v. MEMMI, welke in 't bezit
was v. d. hofraad FOrster te Berlijn. In dit
kunstwerk vertoont zich geheel 't eigenaardige karakter v. 't kunstschoon der school
v. Siena in dat tijdperk. 't Is een klein huisaltaar met 't onderschrift „Lippus Memmi de
Senis" en stelt in halve figuur d. Madonna
met 't kind voor. d. Opvatting is zeer eigenaardig en getuigt v. innig, diep gevoel. d.
Upon der compositie, zoowel als d. uitvoering
der details ademen een echt godsdienstige
teerheid; ja, ofschoon d. type hier nog schier
uitsluitend heerscht, zoo is toch reeds in d.
wijze, waarop 't kind is geschilderd, een
neiging zichtbaar tot waarneming v. d. vormen
der natuur. d. Plooiing der draperieen is edel
en zorgvuldig; d. behandeling is fijn; op d.
gouden achtergrond bespeurt men een menigte
fijn bewerkte versierselen. Over 't algemeen
is dit merkwaardige kunstwerk good geconserveerd.
Memnon. d. Dichters noemen hem een
zoon v. Tithon en Aurora, omdat hij uit
Aethiopie afkomstig was. Hij kwam met een
aanzienlijke macht Priamus in d. Trojaanschon
oorlog to hulp, doch ward in d. strijd door
Achilles gedood. Aurora, over zijn dood
bedroefd, verwierf v. Jupiter voor hem een
bijzondere eer. Bij 't verbranden v. zijn lijk
veranderde hij in een vogel on uit d. brandstapel vlogen tevens eon menigte andere
vogels, naar hem Memnonische genoemd, die
vervolgens jaarlijks uit Afrika naar Troje
kwamen overvliegen en, zich in twee partijen
verdeelende, met elk. op 't graf strijd voerden.
Ook zouden d. Egyptenaren MEMNON een
zittend beeld hebben opgericht,'twelk, zoodra
d. stralen der opgaande zon d. mond raakten, een liefelijk geluid voortbracht, maar
bij d. ondergang der zon daarentegen een
treurtoon aanhief; doelende dit op 't komen
en weggaan zijner moeder Aurora. Cambyses
vernielde dit kunststuk, maar d. overblijfselen
ervan zijn nog tegenwoordig zichtbaar. 't Is
nog niet gelukt, d. waren zin dozer mythe
to verklaren, wel echter d. oorsprong v.
't volksverhaal aangaande 't zoogenoemde
zingen v. 't beeld op bepaalde tijden v. d.
dab. d. Stof nl., waaruit 't beeld bestond of
eigenlijk d. twee beelden bestonden — want
er waren twee MEMNON's-zuilen, v. welke 't
eene waarschijnlijk door Septimius Severus
is hersteld —, is een kiezel-conglomeraat, dat
in d. vroegen morgen, wanneer d, opkomende
zon d. temperatuur plotseling verhoogt, licht
splintert en springt, en dat wel met een
eigenaardig geluid, 'twelk ten gevolge der
onderlinge plaatsing v. d. beide beelden licht
een waarneembaren klank kan gegeven
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hebben. d. Beelden bestaan nog, schoon zeer
geschonden en gedeeltelijk (wat d. voetstukken
aangaat) onder 't zand bedolven. Oorspronkelkjk zullen zij een hoogte v. 20 a. 25 M.
boven d. beganen grond gehad hebben. d.
Arabieren noemen ze Schama en Tama. Zie
Letronne, „La statue de Memnon, consideree
dans ses rapports avec l'Egypte et la Grace"
(Parijs 1833).
Memoria (Fr. momoire), memorie, geheu•
gen, herinnering. Mea memoria, bij mijn weten.
Piae mernoriae, vromer gedachtenis. Fost hominum memoriam, sinds menschengeheugenis.
Memoriaal, een herinnerings- of koopmansbook. — Memorandum, iets, dat in herinnering
gebracht moot worden, een gedenkboek; ook
een diplomatieke nota. — Memoriseeren wil
zeggen v. buiten leeren. — Me'moires of me.
morien zijn merkwaardige berichten, gedenkschriften, dagboeken over belangrijke gebeurtenissen, die veelal door d. schrijver zelf
beleefd zijn. Uit d. Oudheid heeft men dergelijke memoires v. Xenophon on Caesar, uit d.
Middeleeuwen v. Marco Polo, v. Villehardouin, Joinville en Froissart, uit d. nieuweren
tijd v. De Thou, Villeroi, Conde, Sully, Madme
De Stan, Necker, Chateaubriand e. a. —
Memorabilien, (memorabilia) zijn gedenkwaardige zaken, merkwaardigheden.
Memphis (Egyptisch Mennuphi, Memphi)
was d. oudste hoofdstad v. Beneden-Egypte,
wier overblijfselen heden ten dage nog bij
't dorp Metrahinnae, eenige uren t. Z. v.
Cairo, op d. westelijken Nijloever to zien zijn.
Volgens Manetho en Herodotus word d. stad
reeds door koning Manes gesticht en tot d.
zetel v. diens regeering verheven. Sedert
bloef zij d. hoofdstad, totdat onder d twaaltde.
dynastie Thebe 't overwicht boven haar verwierf on Memphis in macht en pracht to
boven ging, wat duurde tot d. Macedonische
verovering, toen d. zetel der regeering n.
Alexandrie verlegd word. d. Grootste Pharaonen. zelfs die uit d. Thebaansche dynastieen,
wedijverden met elk. om d. pracht v. Memphis
door gebouwen to verhoogen, in 't bijzonder
door bewonderenswaardige vergrootingen a. d.
hoofdtempels, reeds door Manes gegrondvest
en a. Phtha gewijd. Naar doze godheid word
d. stad ook hieroglyphische stad van Phtha

genoemd. Tegen\voordig zijn alleen vormlooze heuvels v. puin op d. plaats, waar 't
groote Memphis stond, aanwezig en met
moeite kan men d. omvang v. d. grooten
tempel en 't koningspaleis herkennen. d.
Merkwaardigste en prachtigste getuigen voor
d. voormalige pracht en 't aanzien v. Memphis
zijn evenwel d. pyramiden en d. ontzettende
menigte v. afzonderlijke, die zich v. Aboe
Rasch tegenover Cairo tot Fayoem langs d.
zoom der Lybische woestijn uitstrekken.
Platte gronden der ruinen v. Memphis en d.
daartoe behoorende necropolen vindt men in
't groote prachtwerk v. Lepsius „Denkmaler
aus Aegypten" (afd. 1, Pl. 9-40).
Memphis, een stad in a. Noord-Amerikaanschen bondstaat Tenessee met 33600 inw.,
ligt a. d. linkeroever v. d. Mississippi; zij is
d. belangrijkste plaats toss. s. Louis en New
Orleans, regelmatig gebouwd en een der belangrijkste katoenmarkten der unie; ook
voert ze tabak uit en heeft ze ijzergieterijen,
katoenzaad- en oliemolens, wagenfabrieken
en meelmolens.
Mena (JUAN DE), bUgen. d. „Spaansche
Ennius", werd in 1411 te Cordova gob. Na a.
d. hoogeschool to Salamanca in d. classieke
letteren to hebben gestudeerd, begaf hij zich.
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n. Italia, waar hij kennis maakte met Dante
en Petrarca. In zijn vaderland teruggekeerd,
bevlijtigde hij zich om zijn landgenooten
smaak voor d. classieke letterkunde in te
boezemen, waartoe hij a. 't kunstlievend hof
v. Castile ruimschoots gelegenheid vond. In
d. laatste jaren v. zijn leven was hij secretaris en historieschrijver v. Johan II, koning
v. Castilie. Hij overl. te Toledo in 1456. Zijn
bekend gedicht „El laberinto" is blijkbaar in
d. trant v. zijn bovengenoemde Italiaansche
kunstgenooten geschreven, maar heeft op d.
verbetering v. d. poRischen smaak in Spanje
een belangrijken invloed uitgeoefend, gelijk
't dan ook sedert d. eerste, lang na d. dood
des dichters in 't licht verschenen uitgave
(1496) meermalen, o. a. met ophelderingen v.
Nunez (1499) en Sanchez (1582), is uitgegeven.
Zijn gezamenlijke gedichten zijn meermalen
gedrukt, 't eerst in 1528.
Menabrea (marchese DI VALDORA, graaf
LUIGI FEDERIGO), een verdienstelijk Italiaansch
generaal en staatsman, geb. 4 Sept. 1809 te
Chambery, was eerst prof. in d. mechanica
a. d. militaire academie en a. d. universiteit
te Turijn en werd in 1848 bij 't ministerie v.
Oorlog en Buitenl. Zaken aangesteld, in 1859
chef v. d. generalen staf en v. 't geniewezen, hierop senator en luitenant-generaal
en na d. inneming v. Gaeta president v.
't genie-comitO. Sedert 1861 minister v. Marine,
was hij in Aug. 1866 Italiaansch gevolmachtigde bij 't sluiten v. d. vrede v. Praag. In
1867 werd hij minister v. Buitenl. Zaken, in
1869 gezant te Londen en eindelijk in 1882 to
Parijs, uit welke betrekking hij in 1892 zijn
ontslag nam.
Menaden, Zie Bacchanten.
Menado, ook Manado, een residentie in
't N.-0. v. Celebes met gelijknamige hoofdstad, ter grootte v. 1260 vk. mijlen en met
een bevolking v. 250 000 zielen, meerendeels
Alfoeren. d. Bodem is bergachtig en vulkanisch tevens, hoogst vruchtbaar en rijk a.
koffie, sago, rijst, cacao, mals, suiker, vruchten, honig, was enz. 't Voorn. gedeelte ervan
is d. Minehassa, in d. N.-oostelijksten uithoek
der residentie gelegen. d. Hoofdstad, Manado,
op ruim 1° 20' N.-Br. en 125° 0.-L. v. Greenw.
gelegen, wordt beschermd door 't fort Amsterdam en heeft 2500 inw., onder wie 400
Europeanen.
Menage (AEGIDIUS of GILLES), een Fransch
taalkundige en woordenboekschrijver, geb. in
1613 to Angers in 't tegenwoordige dep. Maine
et Loire. Eerst beoefende hij d. rechtspraktijk,
maar, daar deze hem niet beviel, trad hij in
d. geestelijken stand. Schoon niet geheel ontbloot v. oordeel, muntte hij vooral door een
stalen geheugen uit, niet minder echter door
aanmatiging en twistzucht, zoodat hij eerst
rust vond, toen d. dood hem in 1692 wegnam.
Zijn „Dictionnaire Otymologique de la langue
francaise" (1650) benevens zijn „Origini della
lingua Italiana" (1669) hebben bij veel goeds
ook tal v. verkeerde afleidingen. Zijn gedichten in d. Latijnsche, Italiaansche, Fransche
en Grieksche taal zijn zeer middelmatig. Beter
is zjjn uitgave v. Diogenes Laertius met aanteekeningen (1664). Onder d. titel „Menagiana"
verscheen na zijn dood (1693) een verzameling
v. losse gezegden, door hem over allerlei
onderwerpen geuit.
Menai- of Menay-straat (Eng. Strait
of Menai) heat d. slechts 400 M. breede zeeengte tuss. d. noordwestkust v. Wales on 't
eiland Anglesey. Hierover voert op d. smalste
plaats d. v. 1819—'25 gebouwde Menaibrug on
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op 1/2 uur afstands d. grootsche Britanniaspoorwegbrug, die in 1850 voltooid werd; beide
zijn meesterstukken v. bouwkunst.
Menaldumadeel, een uitgestrekte gemeente in d. Nederl. prov. Friesland tuss.
Leeuwarden en Franeker, met 10 400 inw.
(1892). Zij omvat een 13-tal dorpen, waar van
Berlikum, Dronrijp, Menaldum, Beetgum, Marsum en Deinum d. voorn. zijn. ilienaldum zelf,
een fraai dorp, heeft ruim 2000 inw.
Menam, d. i. moeder der stroomen, is een
der belangrijkste rivieren v. Achter-Indio, die
in d. bergen der Laoslanden ontspringt, Siam
v. N. n. Z. doorstroomt en bij Bangkok in een
breede delta in d. Golf v. Siam uitmondt.
1500 KM. lang is daze rivier een belangrtjke
verkeersweg, want zij is overal voor kleine
schepen bevaarbaar. Haar overstroomingen
bevorderen d. landbouw, vooral d. rijstcultuur.
Menama, d. hoofdst. der Bahreineilanden,
nabij d. Arabische kust der Perzische Golf
gelegen, met circa 40 000 inw.; 't is 't middelpunt v. d. paarl- en paarlemoerhandel. Vele
vreemdelingen komen hier ten tijde der
paarlvisscherij samen, vooral d. Indische Banjanen.
Menander, een der voorn. Grieksche dichters v. d. zoogen. nieuwere comoedie, werd
in 342 v. Chr. to Athene gob.; hij heeft meer
dan honderd blijspelen vervaardigd, die hem
grooten roem deden verwerven. Men zegt,
dat hij uit spijt over d. grooten bijval, die
zijn mededinger Philemon to beurt viel, zich
v. 't leven heeft beroofd. Wij bezitten v. zijn
blijspelen slechts fragmenten, die to gelijk
met die v. Philemon door Meineke (1823) en
later in d. „Fragmenta comicorum Graecorum"
(1839) zijn uitgegeven. Doch d. stukken v.
Terentius, die duidelijk navolgingen v. MENANDER zijn, kunnen ons een beteren maatstaf
ter beoordeeling v. zijn geest in 't blijspel a.
d. hand doen.
Mezza.ng.kabau of Menangkebo, een
voormalig bloeiend rijk op Sumatra, ter weerszijden v. d. linie, waar men nu d. residenties
v. Padang, d. Padangsche Bovenlanden enz.
heeft. 't Wordt door velen als 't vaderland der
Maleiers beschouwd on is sedert 1822 voor
goad a. ons land onderworpen.
Menant (JoAcufm), eon Fransch assyrioloog, geb. 16 Apr. 1820 to Cherbourg, werd
rijksadvocaat to Cherbourg en daarna to Vire
en later rechter in Alencon, Lisieux, Havre on
Rouaan. Van zijn werken noemen we: „Les
inscriptions cuneiformes" (2e dr.1864), „Le syllabaire assyrien" (2 dln, 1869—'73), „Manuel de
la langue assyrienne" (1886), „Pierres gravOes
de la haute Asie" (2 dln, 1883—'86) on „Ninive
et Babylon" (1887).
Mendana's archipel, Zie Markiezeneilanden.
Mendelssohn (mom), een beroemd Joodsch
wijsgeer, 10 Sept. 1729 to Dessau geb. Zijn
vader, Mendel, die aldaar een kinderschool
hield, gaf hem niettegenstaande zijn armoede
een goede opvoeding, leerde hem 't Hebreeuwsch on d. eerste beginselen der Joodsche geleerdheid on list hem in d. Talmud
onderrichten. 't Werk v. Maimonides, „More
Nebochim" getiteld, spoorde hem tot 't onderzoek der waarheid on een vrijmoedige denkwijs aan. Na eon zenuwziekte, die hij zich
door to groote inspanning op d. hals had gehaald en die zijn lichaam misvormde en verzwakte, begaf MENDELSSOHN zich, omdat zijn
vader hem niet verder ondersteunen kon, in
1745 n. Berlijn, waar hij verscheiden jaren
met gebrek to worstelen had. mENDELssof4N
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verkeerde hier in nauwe vriendschap met
een eenvoudig schoolmeester uit
Israel Moses, die een diepzinnig denker en
wiskundige was. Nadat hij door twee zijner
geleerde geloofsgenooten onderricht in 't Latijn
en in d. nieuwere letterkunde had ontvangen,
bekwam hij sedert 1748 gelegenheid zich met
d. geschriften v. Leibnitz en 't toenmaals
heerschende wijsgeerig stelsel v.Wolf bekend
te maken. Ook leerde hij vele jonge lieden v.
talent en bekwaamheid kennen, wat op zijn
vorming d. heilzaamsten invloed uitoefende.
Eindelijk verbeterden ook zijn uiterlijke omstandigheden. MENDELSSOHN werd eerst huisonderwijzer en in 1750 opzichter en deelgenoot in d. zUdefabriek v. d. rijken Bernard
te Berlijn, waar hij om zijn werkzaamheid en
zedelijk gedrag algemeen, onder d. Christenen
zoowel als onder d. Joden, geacht werd. Als
een voortreffelijk schaakspeler maakte hij in
1754 met Lessing kennis, wat voor zijn vorming zeer voordeelig was. Beiden stelden gezamenlijk 't geschrift „Pope ein Metaph ysiker"
op. Van dien tijd af werd d. wijsbegeerte
MENDELSSOHN'S hoofdstudie. Hij list zijn „Briefe
fiber die Empfindungen", die hij reeds in 1750
vervaardigd had, in 't licht verschtjnen (1755);
zij onderscheidden zich reeds door eon juiste
voorstelling en een duidelijken en bevalligen
stijl. Hierop volgde een vertaling der verhandeling v. Rousseau Over d. oorsprong v.
d. ongeljjkheid der menschen". Omtrent dozen
tijd trad MENDELSSOHN met verscheidene voortreffelijke mannen, als Sulzer, Abbt en Nicolai,
in betrekking en werd hij medewerker a. d.
voorn. Duitsche tUdschriften. Hij behaalde d.
prijs voor d. in 1763 door d. Berlijnsche academie uitgeschreven vraag Over d. zekerheid
der bovennatuurkundige wetenschappen", terwijl
d. toen nog niet zoo beroemden Kant
tot mededinger had; doch Frederik II Wilde
zijn benoeming als lid v. daze academie niet
goedkeuren. Door d. uitgaaf v. zijn „Phaedon,
of over d. onsterfelijkheid der ziel" (1767),
waarin hij d. bewijsgronden voor d. onsterfelijkheid a. d. Socratische wijsbegeerte en d.
zedelijke natuur v. d. mensch ontleende,
maakte hij zich wereldberoemd.
Zonder een oorspronkelijk wijsgeer to zijn,
behoorde MENDELSSOHN tot d. uitstekendste denkers v. zijn tijd en was hij evenzeer door zijn
scherpzinnigheid en zijn werkzamen ijver als
door zijn rechtschapenheid en teeder gemoed
beminnenswaardig. d. Dringende pogingen en
voorstellingen v. Lavater om hem tot 't Christendom over to halen, wilt MENDELSSOHN op
voorzichtige wijs af to waren, doch d. onverwachte aanvallen, die hij v. anderen to verduren had, berokkenden hem een ziekte, welke
hem langen tijd voor studio ongeschikt maakte.
In zijn „Jeruzalem, of over d. godsdienstige
macht en 't Jodendom" (1783) stelde hij a.
d. wereld d. treffelijkste denkbeelden voor,
die vooral daarom zoo verkeerd verstaan
werden, omdat zij d. vooroordeelen zijner
natie, welke door d. eeuwen bevestigd waren,
rechtstreeks aantastten. MENDELSSOHN vertoonde zich steeds als een vrijdenkend man,
die in d. oorkonden v. 't 0. T. d. grondstellingen -v. d. natuurlijken godsdienst, welke
hij zich door nadenken eigen gemaakt had,
in 't kleed v. d. eerwaardigen voortijd gehuld
meende weer te vinden en die toch d. uiterlijke plechtigheden v. d. Joodschen godsdienst
waarnam, zonder een anderen godsdienst to
verachten. d. Grondbeginselen v. zijn wijsgeerig stelsel, in 't bijzonder d. leer omtrent God,
die hij des morgens a. zijn oudsten zoon en
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eenige jongelingen voordroeg, gaf hij onder d.
titel „Morgenstunden" uit (1785); d. uitgave
daarvan werd door zijn dood op 4 Jan. 1786
afgebroken. Toen MENDELSSOHN 't a. hem gerichte geschrift v. Jacobi „Over d. leer v.
Spinoza" ontving, geloofde hij zijn overleden
vriend Lessing teen d. beschuldiging, een
aanhanger v. 't Spinozisme geweest to zijn,
te moeten verdedigen; met reeds verzwakte
krachten beijverde hij zich door een wederlegging onder d. titel „Moses Mendelssohn a.
d. vrienden v. Lessing" d. beschuldiging v.
Jacobi to vemietigen. Daze laatste inspanning
verhaastte zijn dood. d. Verzameling v. zijn
onuitgegeven on verspreide geschriften, boneTens een gedeelte der briefwisseling v. en
over hem, gaf Heinemann in 1831 uit. Duitschland heeft MENDELSSOHN'S roam met evenveel
deelnoming verbreid, als hij groote hinderpalen ontmoette om dien to . verwerven. d.
Duitsche prozastijl is a. hem een gedeelte
zijner vorming en zuiverheid verschuldigd on
d. wijsgeerige onderzoekingen verkregen door
hem een bevallige inkleeding. In d. wijsgeerige gesprekken maakte hij d. eerste welgelukte proeve in d. trant v. Plato en Xenophon. Buiten d. reeds genoemde werken
verschenen v. MENDELSSOHN : „Philosophische
Schriften" (2 dln, 1761—'71), een book Over d.
redding der Joden" (1782), benevens een overzetting v. d. „VW boeken Mozes en d. Pealmen". Jacobi maakte d. brieven v. MENDELSsoHN, a. horn over 't Spinozisme geschreven,
bekend.
Mendelssohn Bartholdy (FEux), een
der voortreffelijkste componisten der 19e eeuw,
werd 3 Febr. 1809 to Hamburg gab. en over].
4 Nov. 1847 to Leipzig. Hij was een kleinzoon
v. d. vermaarden wijsgeer Mozes Mendelssohn.
Reeds vroeg ontwikkelde zich bij hem eon buitengewoon muzikale aanleg, die door uitmuntende opleiding — eerst v. zijn moeder, later
v. anderen — word bestuurd, zoodat hij reeds
op zijn 15e jaar drie quartetten voor piano
met accompagnement v. strijkinstrumenten
in 't licht gaf. Trouwens reeds als 9-jarige
knaap had hij zich to Berlijn en een jaar
daarna to Parijs ander groote toejuiching in
't openbaar doen hooren. Op zijn 18e jaar
schreef hij zijn eerste opera, „d. Bruiloft v.
Camacho", en kort daarna deed hij een kunstreis door Engeland, Frankrijk en Italie, die
drie jaar duurde en waarop hij als kunstenaar d. hoogsten roam inoogstte, tern' hij
zijn theoretische kennis uitbreidde en zijn
smaak zuiverde. Na in zijn vaderland te zijn
teruggekeerd, beproefde hij d. oprichting v.
eon muzikale tooneelinrichting to Dilsseldorf,
doch, toen daze niet opnam, begaf hij zich n.
Leipzig ter aanvaarding v. d. betrekking v.
muziekdirecteur en bestuurder v. 't conservatorium. MENDELSSOHN BARTHOLDY was zich
d. hooge eischen, die d. kunst a. d. kunstenaar stelt, "bewust en hij was volkomen in
staat die eischen to vervullen. Een rijke geest,
een machtige heerschappij over harmonie,
instrumentatie on verbeelding kenmerkten,
bij een hoogst edelen smaak, zijn voortbrengselen; getuige zoo menige compositie, die
overal, waar zij word voorgedragen, op een
wijs, die toonde, dat men d. grooten componist begreep, met verrukking werd en nog
wordt aangehoord.
Tot d. voorn. composities v. MENDELSSOHN
BARTHOLDY
behooren d. oratoria „Paulus"
en „Elias", d. ouvertures „Sommernachtstraum", „Hebriden", „Meeresstille and
Fahrt", „Das Marchen von der schonen
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idelusine", „Trompeten-Ouverture" en „Rug
't klavierBias", d. symphonic
alsmede een aanwork „M oder ohne forte",
W
tal sonates, fantasie8n, cantates, psalmen, liederen enz. 't Leven v. MENDELSSOHN BAR'rHOLDY is O. a. beschreven door Ed. Devrient
-12e dr., 1872).
Mendizabal (Don JUAN ALVAREZ Y), een
-Spaansch staatsman v. Joodsche afkomst,
geb. in 1791 to Cadix, werd in 1835 minister
v. Financien en spoedig daarop minister-president; daar hij echter zijn pralende beloften niet
vermocht to vervullen, moest hij in Mei 1836
aftreden. Ook later — hij belastte zich nog
verscheidene keeren met d. portefeuille v.
Financien leverde zijn bestuur geen gunstige uitkomsten en hij overl. 3 Nov. 1853 to
Madrid.
Mendoza, een der westel. prov. v. d.
.Argentijnsche Republiek in Zuid-Amerika,
met een oppervl. v. 160 vk. mijlen en 99 000
inw. Zij wordt in 't W. door d. Cordillera's v.
Chili gescheiden, in 't westel. deel door d.
Cordillera's on haar oostel. uitloopers ingenomen en is overigens vlak en gedeeltelijk
met meren en steppen bedekt. d. Rio de
Mendoza, die op d. Cordillera's ontspringt,
vloeit in een dier binnenmeren. d. Bodem is
over 't algemeem vruchtbaar, doch 't droge
klimaat maakt op vele plaatsen kunstmatige
besproeiing noodzakelijk. Men verbouwt er
wijn, zuidvruchten, oat en graan, vooral
tarwe on mais. Naast d. landbouw is ook d.
veeteelt v. belang ; d. bergbouw wordt, ondanks
d. rijkdom der bergachtige streken v. 't land
-a. tout, goud, zilver- en koperertsen, bijna
geheel verwaarloosd. Ook zijn er minerals
bronnen. Naar Chili gaan over d. passen der
Andes, met name over d. Oespallatapas,
nindvee en koperertsen; ook wordt levendig
verkeer met Buenos Ayres onderhouden. —
d. Hoofdstad Mendoza met 18 200 inw., a. d.
voet v. d. Cordillera's nabij d. Rio de Mendoza en a. d. spoorweg Mendoza-Buenos Ayres
gelegen, werd 20 Mrt 1861 bijna geheel door
een aardbeving verwoest; zij drijft levendigen
Handel en heeft een landbouwschool.
Mendoza (DIEGO HURTADO DE), vermaard
als schrijver, staatsman en krtjgsbevelhebber,
word to Granada in 1503 gob. Zoodra hij d.
hoogeschool to Salamanca verlaten had, zond
hem Karel V als gezant n. Venetiel Later
vertegenwoordigde hij d. keizer als gevolmachtigde op 't concilie v. Trento en vervolgens a. 't pauselijk hof. Als krijgsoverste
inaakte hij zich in Italie meer gevreesd on
gehaat dan geacht en bemind; zoo zelfs, dat
d. keizer eindelijk genoopt werd a. d. ingebrachte klachten gevolg to geven on d. wreeden man terug to roepen. In zonderlinge
tegenspraak met zijn despotische ongevoeligheid voor recht en vrijheid staat zijn zucht
voor d. classieke, vooral Grieksche letterkunde.
tot welker bevordering hij geen moeite spaarde.
Hij overl. to Valladolid in 1575. Ztjn aanzienlijke boekerij maakt nog een sieraad v. 't
Escuriaal uit. Als dichter onderscheidde hij
zich door bevalligheid v. denkbeelden on welluidendheid v. vorm. Zijn gedichten zijn slechts
eenmaal bij elk. uitgeg (1610). Als letterkun-dige behaalde hij grooten roem, o. a. door zijn
roman „Vida de Lazarillo de Tormes" (1554),
terwijl hij als geschiedkundige zich door een
geschiedenis v. d. oorlog in Granada (1610)
onderscheidde. Men verwarre hem niet met
zijn oom en naamgenoot d. kardinaal, aartsbisschop v. Sicili8, die to Madrid 14 Oct. 1502
in d. ouderdom v. 58 jaren overl. Ook zijn
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beide brooders, beiden Antonio genoemd, atirk
als schrijvers bekend, d. een door een natuurlijke historie v. Nieuw-Spanje, d. ander door
blijspelen en gedichten.
Menedemus, uit Eretria op 't eiland
Euboea, was d. stichter v. d. Eretrische wtjsgeerige school, die een tak v. d. Socratische
vormde on volgens sommige schrijvers als
een voortzetting v. d. Eleatische kan aangemerkt worden. MENEDEMUM was een leerling
v. Plato en Stilpo v. Megara; zijn leer keeft
weinig invloed op d. Grieksche wijbegeerte
uitgeoefend. Hij schreef slechts a. d. eenvoudige bevestigende grondstellingen waarheid
toe on in 't practische drong hij, evgenals d.
Megarische school, op d. eenheid v. 't goede aan.
Menegoz (EUGENE), een Protestantsch godgeleerde, gob. 25 Sept. 1838 to Algolsheim in
d. Elzas. Na volbrachte studi8n a. d. universiteiten to Straatsburg, Erlangen, Berlijn, Hallo
on Marburg werd hij in 1866 leeraar bij d.
Duitsche gemeente to Parijs en in 1877 hoogl.
bij d. nieuw opgerichte evangelisch-theologische faculteit aldaar. Behalve een aantal
opstellen in verschill. tijdschriften schreef
hij o. a. „Etude dogmatique sun Video de
l'eglise" (1862), „Reflexions sur l'evangile du
salut" (1879), „Luther considers comma theologlen" (1883) on „La predestination dans la
thoologie paulinionne" (1885).
Menelaus, een kleinzoon v. Atreus on
broader v. Agamemnon. Hij vorkreeg v. Tyndarus, met wiens dochter Helena hij gehuwd
was, 't koninkrijk Lacedaemon, doch, terval
bij zich op Creta beyond, om d. nalatenschap
v. Cretus, zijn grootvader v. moederszijde, to
deelen, ontvoerde hem Paris (d. zoon v. d.
Trojaanschen koning Priamus) zijn schoone
echtgenoote met een gedeelte v. zijn schat on
eenige slavinnen on bracht daze haar n. Troje.
MENELAUS begaf zich hierop met Palamedes
derwaarts om voldoening to eischen on vorderde, toen daze geweigerd werd, v. d. Griekeche vorsten, dat zij d. hem aangedanen hoon
overeenkomstig hun beloften zouden wreken.
Hij zelf voerde 60 schepen n. Troje on kweet
zich dapper, veroverde d. stad en nam Helena
weer tot zich om met haar n. zijn vaderlancl
terug to keeren. Acht jaar doolde hij om en
werd hij door stormen on onweders nu herdan derwaarts geslingerd, totdat hij eindeltjk
op 't eiland Pharos a. d. Egyptische kust landde,
waar hem door d. ouden Proteus meegedeeld
werd, langs welken wog hij huiswaarts keeren moest. In lateren tijd toonde men zijn
grafstede to Therapne in Laconi8.
Menelek, koning v. Abessynie; zie Schoa.
Mene tekel, voluit Mene, mene, tekei
oepharsien, d. i. geteld, geteld, gewogen, verdeeld (d. profetische woorden, door een geestenhand a. d. wand geschreven, toen d. wellustige koning Belzasar bij een gastmaal
d. uit d. Jeruzalemschen tempel .geroofde
vaten ontwijdde, waarna hij door d. binnenrukkende Perzen vermoord en zijn rijk omvergeworpen wend). God heeft uw koninkrijk
geteld; 't is er mee gedaan! Gewogen; 't is
to licht bevonden! Verdeeld; 't is a. d. vijand
toegekend (zie Daniel -V: 25). Overdrachtelijk
noemt men nog wel een ernstige vermaning
een „mene tekel".
Mengelberg (orro), een Duitsch portretschilder, vooral v. bijbelsche tafereelen, geb.
in 1817 to Dtisseldorf en overl. aldaar 28
Mei 1890.
Mengewein (KARL), een Duitsch componist, geb. in 1852 in Thuringen, was sedert
1874 leeraar a. 't conservatoire to Wiesbaden
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en tevens dirigent eener muziekvereeniging
aldaar. Tot zijn composites behooren o. a.
d. ouverture „DornrOschen" en d. feestcantate
„Martin Luther".
Mengs (ANTON RAFAEL), een beroemde naam
in d. geschiedenis der kunst. Zijn vader,
Ismael Mengs, een Deen, was hofschilder in
Dresden, toen hem 12 Mrt 1728 op een reis n.
I3ohemen te Aussig zijn zoon ANTON RAFAEL
gob. werd. Reeds v. zijn geboorte of werd hij
door zijn vader bestemd om schilder, zelfs
con groot schilder to worden. Dit was d.
reden, waarom hij hem d. voornamen v. d.
grOoten Sanzio v. Urbino en v. Allegri v.
Correggio schonk; dit ook was 't doel v. d.
ingespannen studio, welke d. vader, niet zonder
overdreven hardheid, v. d. zesjarigen knaap
vorderde. In 1741 nam hij dozen met zich n.
Rome en, ofschoon d. gestrengheid onveranderd bleef, was tevens toch d. wijze,
waarop d. aankomende jongeling door d. vader
trapsgewijs met d. meesterstukken der oudheid werd bekend gemaakt, bij uitstek verstandig en vruchtbaar. Bij d. ongelooflijke
inspanning, die v. d. jongen MENGS gevorderd
word on waardoor hij geheel on al v. 't
gezellige leven buitengesloten bleef, was
't natuurlijk, dat zijn karakter een plooi
kreeg v. schuchterheid en ongeschiktheid
om zich in d. gewone verhoudingen v. 't
leven to voegen, die nooit volkomen meer
werd uitgewisoht. Na verloop v. drie jaar
met zijn vader to Dresden teruggekeerd,
vestigde hij door een fraai portret v. d. zanger
Annibaldi d. aandacht v. koning Augustus
op zijn persoon. Doze legde hem een jaargeld toe en gaf hem tevens d. vergunning
't in Rome to verteren. Met zijn vader on
twee zusters begat hij zich opnieuw op reis en
hij hervatte daar dadeltjk dezelfde ingespannen
studio v. vroeger. Toen hij zich voor d. eerste
maal zou wagen a. een eigen compositie on
een H. familie in d. trant v. Rafael wilde
schilderen, werd hij eensklaps verliefd op
zijn model Margareta Quazzi; om haar to
kunnen huwen ging hij in 1749 v. d. protestantsche tot d. katholieke kerk over. In
'tzelfde jaar was d. termijn v. zijn jaargeld
verstreken; hij reisde n. Dresden terug en
bood d. koning een v. zijn beste werken a.,
wat door dozen met d. aanstelling tot hofschilder en een jaargeld v. 1600 thaler werd
beloond. Nog eons begaf hij zich n. Rome
om daar een hem opgedragen voorstelling v.
Maria Hemelvaart to schilderen. d. Zeven
jarige oorlog vertraagde d. voltooiing en
aflevering v. doze schilderij en veroorzaakte.
dat hem zijn jaargeld niet werd uitbetaald.
In deze omstandigheden was hem d. voorslag der Celestijner monniken 't plafond v.
S. Eusebio voor 200 scudi in fresco to schilderen welkom. Intusschen brak er nu voor
MENGS eon tijdperk a., waarin hij moor bijval
dan materieele voordeelen inoogstte, zoodat
't hem hoogst welkom was in Napels eenige
werken to kunnen uitvoeren. Te Rome
teruggekeerd, schilderde hij er in d. Villa
Albani een plafond, Apollo on d. Muzen voorstellende, door R. Morg en in gravure gobracht, — eon work, dat veel critiek heeft
uitgelokt, maar door anderen voor een v. d.
„verstandigste" kunstwerken vorklaard is, die
na d. herleving der kunst werden voortge
bracht. Intusschen schilderde MENGS ook eenige
kleinere werken inzonderheid voor Engel,then. Hierdoor maakte hij kennis met Daniel
Webb, wien hij uit d. schat zijner ervaring
on kunstkennis in gesprekken datgene mee-
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deelde, wat door dozen onder d. titel „Inquiry
into the beauties of Painting, and into the
merit of the most celebrated painters, ancient.
and modern" (1760) als zijn eigen work werd
in 't licht gegeven.
MENGS gevoelde zich to Rome zoo goad te'
huis, dat hij reeds voornemens was daar zijn
woonplaats voor goad to vestigen, toen
Karel III v. Spanje hem uitnoodigde om als
hofschilder, met een jaargeld v. 2000 dubloemen, n. Madrid te komen. Dit word aangenomen en reeds door zijn eerste werken,
Madrid vervaardigd, verwierf MENGS zich d.
bijval en d. gunst v. 't Hof, alsmede d. titel
directeur der Academie. In daze betrekking was hij zeer nuttig werkzaam ter organiseering on hervorming der inrichting. Intusschen werd door zijn rusteloos arbeiden,
wellicht ook door 't klirnaat, zijn gezondheid
geschokt; bovendien verlangde hij d. zijnen
weer to zien en hij verkreeg daarom v. d. koning
in 1770 verlof om n. Rome to reizen. Onder
d. vele door hem tijdens zijn eerste, negenjarig, verblijf to Madrid geschilderd© werken
behoort ook d. vroeger aangevangen Maria
Hemelvaart voor d. katholieke kerk to Dresden.
Maar ook to Rome bleef hij voor d. koning v.
Spanje werken; o. a. vervaardigde hij 't „Noll
me tangere", dat in 't paleis to Madrid gevonden
worth. Op last v. paus Clemens XIV schilderde
hij nu ook 't plafond v. d. Camera de Papiri
in 't Vaticaan, een historische allegorie. Na,
een verblijf v. eenige weken to Florence
(waar hij zijn eigen portret in 't museum,
achterliet) werd hij door zijn vriend Azara
overgehaald om a. 't verlangen des Koninga
v. Spanje gehoor to geven en n. Madrid terug
to keeren. Hij liet zijn vijf dochters in eon
klooster achter en begaf zich met zijn overige
familie op reis. Te Madrid heropende hij d.
reeks zijner werken met d. fresco's in d.
groote zaal v. 't paleis d. beroemde apotheose v. Trajanus on d. tempel des rooms.
Doze werken, benevens 't beroemde plafond
in d. schouwburgzaal to Aranjuez, hadden
door d. inspanning, die zij hem kostte, wederom
zulk een nadeeligen invloed op MENGS' gezondheid, dat hij d. koning zijn ontslag
moest vragen. 't Werd hem verleend met d.
toezegging v. een levenslang jaargeld v. 3000
Spaansche dukaten voor zich en evenveel voor
zijn dochters.
In 1777 kwam MENGS to Rome terug, waar
hij spoedig daarna 't ongeluk had zijn echtgenoote to verliezen. Zijn toestand was sedert
recht treurig on toch was d. geestkracht,
waarmee hij arbeidde, nog niet verzwakt; zoc,
ontwierp hij nog een schets voor eon schilderij ,
-vord.sPetknAaodig
v. Maria voor d. koning v. Spanje. 29 Juni
1779 overl. hij. Diep was d. rouw, die zijn
medeleden der academie v. s. Lucas over horn
droegen; diep ook word hij betreurd door d.
koning v. Spanje, door keizeiin Katharina v.
Rusland on door d. pars, die hem steeds alien
in hooge ear hadden gehouden. Vele v. zijn
verzamelingen on nagelaten werken werden
na zijn dood tegen hoogen prijs verkocht. Spoedig na zijn begrafenis liet d. ridder Azara
hem naast dat v. Rafael eon monument oprichten met 't opschrift Ant. Raphaeli Mengs
Pictori philosopho — Jos. Nic. de Azara Amico
SUO P. MDCCLXXIX. (Vixit annos LI Menses
III Dies XVII).

d. Beoordeeling v. MENGS' verd!ensten als
kunstenaar is zeer verschillend. Zijn vriend
en vereerder Azara verhief hem tot in d.
woken en ver boven Rafael. Lanzi is min-
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der overdreven, maar noemt hem toch ook
een groot vernuft en vergelijkt hem met dien
man der oudheid, die steeds leerend wilde
sterven. Boni ziet in hem meer een wijsgeer
dan een kunstenaar. IL v. Ramdohr en zijn
t3genstander Fiorillo gispen 't weinig bezielde
In MENGS' work, mar meenen toch, dat hij
door onvermoeide studio 't ideaal nabijgekomen is eener vereeniging der eigenschappen v. Rafael, Titiaan en Correggio. Goethe
volt in zijn „Winckelmann and sein Jahrhundert” een nor billijk oordeel over MENGS,
gispt in horn gebrek a. vinding en eel') gezochte dichterlijklieid, maar geeft toe, dat hij
'net onvermoeide vlijt on zorgvuldigheid naar
schoone vormen heeft gestreefd. Wie MENGS'
denkbeelden over schoonheid en kunst wil
leeren kennen, vindt hiertoe ruimschoots gelegenheid, daar hij, behalve een aantal kunstwerken, verscheidene geschriften heeft nagelaten, waaronder 't moest gowaardeerd is
„Riflessoni sopra i tre gran pittori Raffaello,
Tiziano e Correggio e sopra gli antichi". d.
Bidder Azara heeft een uitgave bezorgd der
gezamenlijke geschriften v. WI vriend (Parma,
1780), die moor dan eet.s herdrukt en ook in
't Duitsch, Fransch en Engelsch is vertaald
en uitgegeven. d. Schilderijen v. MENGS worden in verschill. musea v. Europa, voornamelijk to Dresden, Madrid, s. Petersburg
en Wcenen, aangetroffen. Onderscheidene graveurs, vooral in 't begin dozer eeuw, hebben
naar hem gegraveerd. Zijn dochters Anna
Maria on Julia hebben niet onverdienstelijk
in rniniatuur en pastel geschilderd. Leerlingen,
die eenigen naam verwierven, heeft hij echter
niet gevormd.
Meng-tse (d. i. d. leeraar Meng), welke
Chineesche naam verlatijnscht is in Mencius,
gelijk Kon-fu-tse in Confucius, werd in 371
v. Chr. geb. en overt. in zijn 84e jaar. Na d.
vroegen dood zijns vaders ontving hij v. zijn
moeder een zoo voortreffelijke opvoeding,
dat d. „Moeder v. MEN(" nog in China spreekwoordelijk wordt gebezigd voor een uitmuntende opvoedster. Hij trad als verkondiger v.
waarheid en deugd op a. d. hoven der vorsten
v. d. leenstaten, waarin China destijds gesplitst was. Zijn redenen en gesprekken zijn
opgeteekend in een book, dat naar zijn naam
genoemd wordt en dat 't derde en uitvoerigste is v. d. drie werken, die eeuwen lang
hij d. opleiding der Chineesche jeugd ton
grondslag lagen. Verschill. Europeesche vertalingen zagen daarvan 't licht, als: een Latijnsche v. Noel (Praag 1771) en een v. Julien
(Parijs 1824, 2 dln), een Engelsche v. Collie
(Malakka 1834) on nog andere. Met Kon-fu-tse
en Laong tse maakte MENG-TSE d. trits der
wijsgeeren uit, wier godsdienstige leerstellingen worden aangekleefd door die Chineezen, welke d. godsdienst v. Fo niet belijden.
Menie, Zie Lood (loodhydroxyde).
Menier (EMILE JUSTIN), een bekend Fransch
industrieel, geb. 18 Mei 1826 to Farijs, die
zich door eigen vlijt on volharding een grooten naam en rijk vermogen verwierf. Behalve
chocoladefabrieken in verschill. Fransche steden, richtte hij er ook een to London op en
bezat hij uitgestrekte cacaop]antages in Nicaragua en elders. Voorts had hij zijn eigen
suikerfabrieken, werkplaatsen v. chemicalien
enz. Na d. Fransch-Duitschen oorlog tot prefect v. 't depart. Seine-et-Marne benoemd,
werd MENIER in 1876 ook tot afgevaardigde
naar d. Kamer gekozen. Hij overt. 17 Abr.
1881 to Noisiel sur MPrne. Behalve dat hij
't Parijsche dagblad „Le bien public" en „Le
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Voltaire" oprichtte, schreef MENIER ook yen
schill. werken, waarvan wij noemen „La reforme fiscale" (1873), „Thoorie et application
de l'impOt sur le capital" (1874), „Econornie rurale" (1875), „L'avenir economique" (2 dln,
1875—'79) on „Atlas de la production de la
rich( sse" (1878).
Meniliet, Zie Kwarts.
Menin, Zie
Meninski (FRANS), zooals hij zich na zijn
naturalisatie als Pool noemde of, gelijk hij
eigenlijk heette, MENIN, gob. in Lotharingen
in 1623, voegde zich uit begeerte om d.
Turksche taal grondig to leeren bij 't Poolsche
gezantschap n. Constantinopel, waar hij dan
ook in zijn sterven zoo gelukkig slaagde,
dat hij weldra tolk bij 't gezantschap on later
zelf 't hoofd der ambassade word. In 1661
ging hij over in d. dienst des keizers en
werd hij eerste tolk der Oostersche talon to
Weenen. Hij cred. in 1698. Van zijn hand zag
't licht: „Thesaurus linguarum orientalium,
sou Lexicon Arabico-Persico-Turcicum" (Weenen 1680—'87, 3), gevolgd door „Linguarum
Orientalium, Arabicae, Turcicae et Persicae
institutiones, sive Grammatica Turcica" (1680,
als 4e dl) on „Onomasticon Latino-TurcicoArabico-Persicum" (1680, als 50 dl). Van 't
laatstgenoemde werd een nieuwe uitgave
bezorgd door Kollar (1756) on v. 't eerstgenoemde door Jenisch (1780-1802 4 din).
Menippus was een slaaf v. Phoenicischeaf komst on een aanhanger der Cynische wijsbegeerte, waarvan Diogenes v. Sinop' d..
stichter was, maar hij deed zijn sects weinig
eer aan. Toen hij zijn vrijheid verkregen had
verwierf hij door een onbeschaamden wooker
groote rijkdommen on kocht hij zich 't burgerschap v. Thebe. Hij verloor zijn schatten
door d. listen zijner vtjanden, welke hij zich
berokkend had, en hing zich uit wanhoop
op. Zijn geschriften, die met grove scherts
en onbeschoftheden vervuld waren, zijn niet,
bewaard gebleven.
Menkar, een ster v. d. tweede, volgens
anderen v. d. derde grootte, d. voorn. (a) v.
't sterrenbeeld d. Walvisch. Zij is rood v.
kleur en wordt 't gemakkelijkst gevonden
door d. lijn, die men zich v. Capella naar 't
Zevengesternte kan voorstellen, to verlengen.
Ook staat zij nagenoeg in 't verlengde
der lijn, die v. Betelgeuze n. Bellatrix in
Orion loopt.
Menisten, Zie Doopsgezinden.
Mennonieten, Zie Doopsgezinden.
Menno Simons, in 1496 to Witmarsum

in Friesland geb., was eerst pastoor to Pingjum, daarna op zijn geboorteplaats. In 1531
was hij getuige v. 't ter dood brengen eener
vrouw to Leeuwarden, omdat zij zich had
laten herdoopen. Had hij reeds vroeger twijfel
geopperd omtrent d. deugdelijkheid v. verschill.
leerstukken der Christelijke kerk, thans besloot SIMONS aangaande d. kinderdoop d.
bijbelboeken zelf to raadplegen en dit lezen
v. d. eigenlijke oorkonde des Christendoms
bracht hem tot een geheel ander inzicht in
't Evangelie, ten gevolge waarvan hij een
zelfstandig hervormer werd. Met d. onzinnige
wederdoopers of anabaptisten, wier gruwelen
hij verfoeide, had hij slechts dit gemeen, dat
hij d. kinderdoop voor zoo onschriftmatig
hield, dat naar zijn inzien elke doop zonder
belijdenis d. naam Christelijken doop niet
verdiendo, maar door een nieuwen op afgelegdo beltjdenis moest worden gevolgd. Ter
verspreiding v. zijn inzichten deed hij, na d.
priesterstand to hebben verlaten, verschill.
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rei7en door Friesland, Groningen, Oost-Friesland, Holstein, tot zelfs in Gothland en Lijfland.
.Herhaalde vervolgingen deden hem zUn verblijf kiezen op een landhoeve tuss. Lfibeck
en Hamburg, nabij Oldeslohe, waar hij 13 Jan.
1561 overl. Vrij talrijk zijn zijn geschriften,
die 't eerst verzameld zijn in een work, onder
d. titel „Summarie" enz. zonder vermelding
v. plaats of uitgever in 1600 gedrukt. Latere
uitgaven zijn vollediger, doch d. beste is
,,Opera omnia theologica of alle d. godgeleerde
werken v. Menno Simons" (Amsterdam 1681). —
Zie Cramer, „Het leven en d. verrichtingen
v. M. Simons" (Amsterdam 1837), en ook 't
art. „Doopsgezinden" in dit woordenboek.
1VIenorca of Minorca, een klein tot
Spanje behoorend eiland der Balearengroep
en heeft een oppervl. v. 53 4/11 vk. mijlen met
34 200 inw. d. Kusten zijn steil en bergachtig;
nergens echter is d. bodem hooger dan 350 M.
Boomen vindt men op Menorca weinig of
niet, maar ondanks.d. rotsigen, steenachtigen
grond is 't eiland vruchtbaar, vooral in 't gebergte, en levert 't graan, wijn, ooft en groenten
in overvloed. d. Gast vrije, voorkomende, arbeidzame en zeer zindelijke bewoners houden zich
bovendien met 't winnen v. steen, vooral v.
marmer, met veeteelt, kaasbereiding, vischvangst, scheepvaart en schoenfabricage bezig.
d. Hoofdstad is Mahon (zie dat art.).
Mans (gen. mentis), een Lat. woord, verstand, geest beduidende. Mens sans in corpore
sano, een gevleugeld woord, a. Juvenalis ontleend, bet. „Een gezonde ziel in een gezond
lichaam". — Bona mente, met eon goad doel. —
Sanae mentis, bij gezond verstand. — Men,te
captus, a. 't verstand gevangen, v. 't verstand
beroofd, krankzinnig.
Mensch. Onder d. verschill. oogpunten,
waaruit men d. mensch beschouwen kan, bepalen wij ens hier tot zijn lichamelijk samenstel. Met 't oog hierop behoort hij tot d. klasse
der zoogdieren, waaronder sommige in hun
geheele maaksel een merkwaardige overeenkomst met hem aanbieden. Deze gelijkvormigheid tuss. d. mensch en d. vierhandige
zoogdieren of apen is niet zelden misbruikt,
om daaruit gevolgtrekkingen of to leiden,
welke met d. onmiskenbaren aanleg en d.
hoogere bestemming v. d. mensch in strijd
zijn. Tevens ward daarbij 't verschil, dat bij
al die overeenkomst ontegenzeggelijk bestaat,
to zeer uit 't oog verloren. Dat verschil ligt
niet zoozeer in deelen, welke d. mensch bij
uitzondering v. d. dieren eigen zouden zijn;
bij 'tzelfde plan v. bewerktuiging vertoont
veeleer bijkans elk deel een, nu eens grooter
dan eons geringer, verschil, zoodat men zonder overdrijving zeggen kan, dat d. mensch
v. d. dieren, ook v. diegene, welke hem 't
meest gelijkvOrmig zijn, nochtans in alle deelen des lichaams afwijkt. — Als een der gewichtigste kenmerken der menschelijke bewerktuiging moot d. groote ontwikkeling der
hersenmassa worden aangemerkt. Wanneer
men d. betrekking tuss. 't gewicht der hersenen en dat des geheelen lichaams nagaat,
dan ziet men dat hieromtrent een opklimming plaats heeft. Men kan 't gewicht der
hersenen bij een volwassen mensch op nagenoeg 1/44 tot '; 40 v. 't gewicht des geheelen
lichaams begrooten; bij d. visschen maakt 't
gewoonitjk niet meer dan 1 /1000 gedeelte uit;
bij d. kikvorsch vond men 't )/172 bij d. ringslang (Tropidonotus natrix) '1792 'bij d. landschildpad 1 1 2240 , bij eon zeeschildpad 1/5 688 v.
't gewicht des geheelen lichaams. Reeds uit
deze getallen kan blijken, dat deze verhou-
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ding geen juisten maatstaf geeft voor d, mindere of meerdere volkomenheid der bewerktuiging. Greeter is 't betrekkelijk gewicht der
hersenen bij kleinere diersoorten; wanneer 't
bijv. bij d. os 'ho of ,/850 is, vinden wij bij 't
schaap 1/25. en bij d. muis onder d. zoogdieren is deze verhouding bijna als bij d. mensch
( 1/43), terwtjl bij kleine zangvogels d. hersenen
zelfs nog een grooter gedeelte v. 't gewicht
des lichaams uitmaken dan bij d. mensch 't
geval is. Daar er nu ook een groot verschil
in 't gewicht des menschelUken lichaams bij
verschill. individuen plaats heeft, zonder dat
daaraan een verschillend gewicht der hersenmassa beantwoordt, moat men een anderen
maatstaf v. vergelUking bezigen, om d. ontwikkeling der hersenen naar hun massa to
beoordeelen. Hieromtrent heeft een beroemd
ontleedkundige (Soemmerring) d. regel gesteld,
dat d. mensch met betrekking tot d. uit d.
hersenen ontspringende zenuwen d. grootste
hersenmassa heeft. Wanneer d. zenuwen v.
d. kop bij d. dieren in dezelfde mate mot
d. hersenen kleiner werden, dan zouden ze
bij vele dieren, visschen bijy., microscopiscli
kin worden en a. 't bloote oog ten eenen
male ontsnappen. Onder die uit d. hersenen
ontspringende zenuwen behoort d. gevoelszenuw, welke zich over 't geheele gelaat
verspreidt, d. zenuw v. 't vijfde paar. Die
zenuw is bij vele dieren zoo dik als al d. hersenzenuwparen v. d. mensch, in een bundel
bijeen gebonden. Wij kunnen dus ook d. gelaatsbeenderen met d. schedelbeenderen, 't
aangezicht (boven- en onderkaak) met d.
schedelruimte vergelijken en 't is op die
wijze, dat ooze landgenoot Petrus Camper to
work ging, toen hij zijn gelaatshoek uitdacht,
een hoek, die gevormd wordt door d. snijding
eener horizontale vlakte, welke door d. uitwendige gehoorgaten en door d. onderwand
v. d. neus gaat, met een lijn, die v. 't meest
uitpuilend gedeelte v. 't voorhoofdsbeen naar
't meest vooruitspringend gedeelte der bovenkaak, boven d. snijtanden, getrokken is. Bij
d. mensch bedraagt die hoek moor dan 80 0 ;
bij d. apen wordt die hoek 45° of nog minder,
bij lagere zoogdieren wordt die hoek al
scherper en scherper.
Een tweede gewichtig kenmerk v. d. mensch
ligt in zijn opgerichten stand en gang, die
onder d. zoogdieren a. hem alleen toekomt.
Er zUn wel sommige zoogdieren, die men kan
leeren op d. achterste ledematen to staan en
to loopen, maar deze gedwongen houding is
voor hen vermoeiend en kan slechts korten
tijd worden volgehouden. Daarbij is 't hun
dan ook onmogelijk d. voorste ledematen vrij
to gebruiken, doch zij moeten die in eon gebogen houding dicht tegen d. borst aandrukken. Bij d. mensch is daarentegen alles, v.
't hoofd tot d. voeten, voor dozen opgerichten
gang ingericht. Hiermee is vooreerst d. lage
plaatsing v. 't zwaartepunt des lichaams verbonden, dat in 't bekken gelegen is, terwijl
't bij d. viervoetige dieren hooger of meer
naar voren, in d. lendenstreek, valt. d. Voetzool, met 't stark uitspringend en op d. grond
rustend hielbeen, komt alleen d. mensch toe.
't Komvormig on ruime bekken geeft a. d.
ingewanden een zekerder beschutting on ondersteuning. d. Spieren der achterste ledematen
hebben bij d. mensch een veal krachtiger ontwikkeling, die met d. bestemming, uitsluitend tot 't gaan to dienen, ten nauwste verbondon is. Is d. opgerichte stand on gang
voor d. mensch door d. bewerktuiging aangewezen, dan blijkt daarentegen 't tegen-

MEN.

411

catuurlijke v. d. viervoetigen gang allerduideltjkst, zoodra men een menschelijk skelet op
handen en voeten plaatst.
Ale een derde kenmerk v. d. mensch kan
men d. kunstmatig ingerichte hand beschouwen, met d. in alle richtingen als uitstralende
vingers en d. tegenover d. vier vingers zich
tot aanvatten plaatsenden en vrij bewegenden
duim. d. Hand der apen is meer een handachtige voet; d. duim is kort en staat meer
maar achteren, heeft minder vrije beweging
enz. Door d. rechtopgerichten gang is d. hand
vrij en onbelemmerd voor 't gebruik en d.
mensch, natuurlijk zonder wapen geboren,
heeft d. geschiktheid, zich wapenen to maken,
geltjk andere werktuigen, die hij op verschill.
trappen zijner beschaving noodig heeft. d.
Hand is 't „werktuig der werktuigen", gelijk
Aristoteles haar terecht heeft genoemd.
Nog vele andere bijzonderheden zouden hier
als eigenaardige kenmerken v. d. mensch kunnen worden vermeld, doch d. beperkte ruimte,
waarover wij beschikken mogen, verbiedt dit.
En, wanneer wij buiten 't gebied v. d. stoffelijke of Iichamelijke beschouwing (waartoe
wij ons Kier wenschen to bepalen) wilden
gaan, zou in d. eerste plaats d. spraak moeten
worden vermeld, een middel v. mededeeling
der gedachten en gewaarwordingen, waardoor
menschen en menschen onderling verbonden
zijn. Hoe laag d. trap v. beschaving ook
wezen moge, waarop zich eenig yolk bevindt,
't bezit altijd een taal en ook d. meest gebrekkige taal is een wondervol bewijs v. d.
hoogere vermogens, die a. d. mensch boven
d. dieren geschonken zijn.
Omtrent d. natuurlijke geschiedenis v. d.
mensch, leert ons d. geologie, dat, in welk
tiylperk ook 't menschelijk geslacht op onze
aarde 't eerst moge zijn opgetreden, die oorsprong vrij jong is on door verschill. geslachten v. uitgestorven diervormen ward voorafgegaan. Men moge 't over d. ouderdom v. zoogenoemde fossiele menschenbeenderen oneens
zijn, nog nooit heeft men eenig been gevonden, dat tot 't menschelijk lichaam kan behoord hebben, in d. lange reeks v. d. secunclaire en tertiaire formaties, v. welke d. geologie
d. duur wel niet met jaren of eeuwen bepalen
kan, maar wier duur men toch met eenige
zekerheid als zoo groot aannemen moat, dat
d. weinige duizend jaren der menschelijke geschiedenis daarbij in 't niet verzinken. Daze
uitkomst der wetenschap is misschien 't beste
tegenwicht voor een hoovaardige wijsbegeerte,
die 't menschelijk denken tot maatstaf der
schepping neemt; zij is ook in overeenstemming met d. uitkornst der onderzoekingen v.
d. sterrenkunde, die onze aarde als een onmetelijk klein stipje leert kennen in 't onmetelijk
heelal.
d. Duur v. 't menschelijk leven kan zelfs
d. honderd jaren overschrijden, al zijn d. voorbeelden v. zoo hoogen ouderdom zeer zeldzaam.
Meer in overeenstemming met d. gewonen
loop der natuur mag men d. leeftijd op 70 of
80 jaren stollen; echter moat men dien tijd
niet verwarren met d. gemiddelden leefttjd,
dien d. mensch bereikt en die weinig moor
dan 30 jaar bedraagt. Meer dan 1/io v. d. kinderen, die geboren worden, stern reeds na d.
eerste maand en een vierde vOOr 't tweede
levensjaar. Het getal der mannelijke kinderen,
die geboren worden, is in die landen, waarvan men statistieke opgaven bezit, steeds
grooter bevonden dan dat der vrouweltjke,
in een verhouding, die v. 104 tot 110 der
eersten op 100 der laatsten afwisselt. Voor d.
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bouw v. d. mensch zie men d. artt. Arm,
Beenen, Geraamte, Hals, Hoofd en Romp.
In grooten getale is 't menschelijk geslacht
over d. aardbodem verspreid. Wel is 't bestaan v. sommige rassen afhankelUk v. een
bepaald klimaat en andere omstandigheden,
maar tot op zekere hoogte is 't d. mensch
gegeven — dank ztj zijn lichaamsbouw en
bovenal zijn geest- on wilskracht — zich over
d. geheele aarde to verbreiden. Naar luid der
jongste opgaven bedraagt d. totale bevolking
onzer planeet ten naastebij 1500 millioen bewoners, die aldus over d. verschill. werelddeelen verdeeld zijn:
Europa . . . . 350 mill. of omstr. 1800 p. vk. mijl.
Azie
820 77
1000 „ „
71
7/
Afrika . . . 200 77
300 71 77
I/
Amerika. . . 120 77
150 „ 71
/1
71
tl
Australia en
Polynesia . 5 „
30 „ „
I/
/7
17
't Poolgebied
„
/7
1 17 77
/1
77
Bijna 3 4 v. alle menschen woont, in dichte
massa's opeengehoopt, in d. landen v. WestEuropa, Oost-lndie on China: een oppervl.
die nauwelijks v. al 't land der aarde
beslaat. Slechts ruim lhoo of 1 pct der vaste
aardoppervlakte heeft een bevolking v. meer
dan 8000 op d. vk. mijl (Belgie bijv., Saksen,
eigenl. China en ook een groot deel v. OostIndio); 6 pct v. al 't land is bevolkt door
2000 tot 8000 bewoners per vk. miji (hiertoe
behooren o. a. Groot•Britannio, Nederland,
Duitschland, Frankrijk, Oostenrijk-Hongarije,
Italia en Zwitserland); . bijna 93 pct heeft
minder dan 2000 inw. op d. vk. mijl (Spanje,
Skandinavie, Turkije, Rusland en alle werelddeelen buiten Europa). Men mag vrij zeggen,
dat onze moeder aarde nog wel ruimte en voedsel aanbiedt voor 't dubbel aantal bewoners
v. thans, zoodat men voor overbevolking vooralsnog niet heeft to vreezen; — maar wel is
noodig, dat d. menigte zich nieuwe wegen
bane on andere landen opzoeke, opdat niet
langer enkele streken onder d. druk eener to
groote massa menschen zuchten.
Menscheneters, met een vreemd woord
ook anthropophagen of kannibalen g.eheeten,
noemt men volksstammen, die zich met 't
vleesch hunner medemenschen voeden of
althans dit eten. Met uitzondering der Papoea's on Polynesiors is of was d. anthropophagie niet a. geheele groepen v. volken
eigen, maar komt zij slechts in op zich zelf
staande gevallen en onder bepaalde omstandigheden in Australia, Amerika en Afrika voor,
terwij1 ztj in Azie geheel ontbreekt en in
Europa tot 't vOOrhistorisch verleden behoort,
zooals uit bier en daar in holen gevonden
beenderen gebleken is. Verschill. beweegredenen zijn 't, die d. kannibalen tot daze
vreeselijke gewoonte leiden; bij sommigen
ligt 't geloof, dat men d. goede en begeerlijke eigenschappen v. eon persoon kan overnemen door hem op to eten, ten grondslag,
bij anderen is 't d. dorst n. wraak,terwijlook
meermalen, zooals o. a. bij d. Batta's op Sumatra, d. oorzaak moot gezocht worden in
wreede wetsbepalingen, die voorschrijven, dat
krijgsgevangenen en gedoode vijanden moeten
opgegeten worden. Geheel ongegrond is d.
rechtvaardiging v. 't menscheneten door 't
aannemen v. een physiologischen" dwang, als
zou voor ons lichaam een afwisselend gebruik
v. dierlijk en plantaardig voedsel dringend
noodzakelijk zijn, voor welke mooning men
d. Maori's tot voorbeeld heeft aangehaa]d, die,
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op hun woonplaats Nieuw-Zeeland geen dierlijk voedsel aantreirende, genoodzaakt werden
menschenvleesch to nuttigen. Even goad toch
is anthropophagie a. d. Polynesiers eigen;
ook heeft men haar aangetroffen op d. Hawal.eilanden, Tahiti, d. Marquesaseilanden en
elders, plaatsen waar toch overal varkens en
honden aangefokt worden; zelfs volken als
d. Immithlanga's (een Zoeloestam in ZuidAfrika), die veeteelt drijven, z>4jn er niet vrij
van. Ook moet 't kannibalisme niet uitsluitend bij lage volksstammen gezocht worden ;
bij d. voor 't overige alles behalve onbegaafde
en onbeschaafde bewoners v. Nieuw-Britanni6 (Bismarck-Archipel) is 't in voile kracht
en sluit 't daze zoo schoon gelegen en aan
natuurschoon zoo rijke eilanden v. 't wereldverkeer uit. Talrijk zijn d. gevallen, dat we
daze afschuwelijke ondeugd juist bij volken
aantreifen, die zich v. hun naburen door meerdere begaafdheid en rijkere maatschappelijke
toestanden onderscheiden, zooals bijv. bij d.
Oud-Mexicanen. Ook zijn of waren alle Papoea's,
root name d. bewoners v. Nieuw-Guinea, d.
Salomons-eil., d. Nieuwe Hebriden, Nieuw-Caledonio en d. Fidsji-eilanden, menscheneters en
toch staan daze in geesteltjke ontwikkeling,
als ras, even hoog, zoo niet hooger dan d.
Polynesiers. d. Batta's v. Sumatra waren reeds
anthropophagen ten tijde v. Marco Polo. In
aequatoriaal Afrika vindt men heele menigten
kannibalen, zooals d. negerstammen a. d.
Congo, d. Njammjam of d. Sandehs in 't gebied v. d. Bahr-el-Ghasel (a. d. Boven-Niji), d.
zuidelijke naburen v. daze laatsten a. d. (Melo
en d. bruine Monboettoe's. Bij hen wordt d.
mooning bevestigd, dat 't gebruik v. hondenvleesch gewoonlijk d. eerste schrede tot d.
anthropophagie is on met daze gepaard gaat. —
Zie: R. Andree, „Die Verbreitung der Anthropophagie" (Mitteilungen des Vereins von
Freunden der Erdkunde, Leipzig 1873).
Menschenrassen. Bij alle eenheid en
overeenkomst in d. menschenwereld bestaat
or toch ook een groot verschil tuns. d. menschen in d. verschill. werelddeelen onderling.
't Meest spreekt zich dit uit in d. lichamelijke
kenmerken (huidskleur, schedelvorm, haargroei enz.), die bovendien als grondslag voor
een groepeering der volken dit boven d. geestelijke of maatschappelijke kenmerken (taal,
godsdienst, zeden on gewoonten) voor hebben,
dat zij een moor blijvende en in mindere
mate a. verandering onderhevig zijn. Daarom
wordt dan ook nog altijd bij een rassenindeeling 't meest Blumenbach (zie dat art.)
gevolgd, die d. volgende vijf hoofdgroepen
onderscheidt:
1. 't Kaukasische ras, menschen met eon
blanke huid (afwisselend v. lichtblond in
't N. tot donkerbruin in 't Z.), een hooggewelfd voorhoofd on veelal golvend haar. Er
behooren toe d. eigenlijke cultuurvolken nl.
schier ale Europeanen (d. Lappen on Finnen
uitgezonderd), d. bewoners v. Noord-Afrika
on Voor-AziO, alsmede d. Hindoes in noordelijk Indi6 en d. uit Europa overgestoken beI). Naar d. wijze, waarop een yolk in zijn
onderhoud voorziet, verdeelt men 't menschdom in natuur- en cultuurvolken. Tot d.
eersten behooren d. onbeschaafde visschers,
jagers on herders, die meerendeels een zwervend leven leiden, tot d. laatsten brengt men
d. gezeten volken, die als landbouwers,kooplieden, fabrikanten enz. een hoogeren trap
v. beschaving deelachtig geworden zijn.
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wooers v. Noord- en Zuid-Amerika, 't Kaapland on Australiti. Hun gezamenlijk getai
wordt geschat op 550 mill. of 36 pet v. 't geheele menschdom.
2. 't Mongoolsche ras, met bruingele huidskleur, plat gezicht, stark vooruitstekendejukbeenderen, kleine en schuin staande oogen,
weinig vooruitstekenden neus met wijde neusgaten, grooten mond, hoekigen schedelvorm
en dik, donkey, sluik haar. 't Behoort to huis
in Midden- en Noordoost-Azie en heeft zijn
vertegenwoordigers in Europa in d. Lappen
en Finnen, in mindere mate ook in d. Turken
on Hongaren. Hun aantal beloopt ruim 600
mill. of 40 pct v. alle aardbewoners.
3. 't .Aethiopische of Negerras, zwart v. kleur
(doch in verschill. schakeeringen), wollig v.
haar en met stompen neus on dikke, omkrullende lippen. Door d. heele geschiedenis heen
staat dit ras als dienende tegenover 't blanke;
in d. Oude en Nieuwe wereld beide was 't aan
slavenketenen geboeid. 't Bewoont Midden- en.
Zuid-Afrika en ward in grooten getale naar
Amerika voor slavendiensten overgebracht.
Men begroot hun aantal op 18 pet of 170 mill.
4. 't Maleische ras, met een huidskleur, die
afwisselt v. licht- tot chocoladebruin, een
breeden neus, een grooten mond en dik, zwart,
kroezig haar. De 95 mill. (ruim 6 pct v. all&
menschen), die ertoe behooren, wonen zeer
verstrooid v. Madagascar west- tot 't Paascheiland oostwaarts on v. d. Sandwicheilanden
noord- tot Nieuw-Zeeland zuidwaarts en toonen onderling zoo groote verscheidenheid
uiterlijk en in beschaving, dat terecht verschill.
onderafdeelingen worden aangenomen.
5. 't .Amerikaansche ras heeft in zijn koperkleurige huid, in vooruitstekende jukbeenderen, kleine oogen, achteruitwijkend voorhoofd
en sluik, lang haar groote overeenkomst met
't Mongoolsche ras. Omstr. 10 mill. menschen
of 2/3 pct worden tot daze Roodhuiden of Indianen gerekend.
Prichard (zie dat art.) heeft later a. doze
rassen v. Blumenbach nog twee nieuwe toegevoegd, nl. 't Zuid-Afrikaansche ras, uit Hottentotten en Boschjesmannen bestaande, en
d. Austraal-negers of Negrito's, waartoe hij d.
Papoea's on Alfoeren brengt.
Vrij willekeurig blijft iedere groepeering in
rassen, omdat moeilijk een algemeen geldend
beginsel to vinden is, dat consequent is door
to voeren. Ook gaan d. verschill. kenmerken
langzamerhand in elk. over, zoodat scherpe
grenslijnen veelal onmogelijk zijn.
d. Z weedsche ontleedkundige Retzius (zie
aldaar) onderscheidde alle menschen in langhoofden of dolichocephalen, korthoofden of
brachycephalen, en middelhoofden of mesocephalen, terwijl hij iedere hoofdgroep weer
splitste naar d. stand der kaken in scheeftandigen of prognathen (vooruitstekende
kaken), zooals Negers en Mongolen, en in
rechttandigen of orthognathen (rechtstandige
kaken), zooals Europeanen en Amerikanen.
Weer een andere onderscheiding is die v.
Hackel (zie dat art.) naar d. beharing in wolharigen en sluikharigen, waarvan d. eerste
weer verdeeld worden in trosharigen (Hottentotten) en vliesharigen (Negers, Kaffers), d. laatsten in stroefharigen (Mongolen, AustraliCls
enz.) en lokharigen (Kaukasiers).
Prof. Friedrich Miller (zie aldaar) grondde
zijn verdeeling op haargroei en taal.
Oscar Peschel (zie dat art.) eindelijk ontwierp 't volgend stelsel, dat eveneens op
lichamelijke on geestelijke kenmerken gegrond
is en in d. laatsten tijd algemeenen bijval vindt:
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1. d. Australiers, op zeer lagen trap v. be
schaving, die misschien eens v.Nieuw-Guinea
zijn uitgetogen.
2. d. Papoea's op Nieuw-Guinea en omliggende eilanden, te zamen Melanesie vormende.
3. d. Mongoolsche volken, waartoe zoowel d.
bewoners v. Azie's vasteland als die v. d.
eilanden in d. Grooten Oceaan en d. inboorlingen v. Amerika gebracht worden.
4. d. Dravida's of d. oudste bewoners v.
Voor-India, die niet v. Arische afkomst zijn.
5. d. Hottentotten en Boschjesmannen.
6. d. Negers v. Zuid- en Midden-Afrika.
7. d. Middell. volken, die overeenkomen met
(1. Kaukasiers v. Blumenbach. Zij worden
onderscheiden in d. Hamitischen, d. Semitischen en d. Indo-Germaanschen stam. d. Hamieten wonen in Noord-Afrika tot Soedan
en langs d. kust v. Oost-Afrika tot d. linie;
zijn d. Berbervolken, d. Oud-Egyptenaren
en d. Oost-Afrikanen. d. Seniieten bewonen
Voor-Azie en een deel v. Oost-Afrika; 't zijn
d. Hebreers, Assyriers en Babyloniers. d.
Indo-Germaansche of Indo-Europeesche stam
draagt d. 't hoogst ontwikkelde volken der
aarde: als Aziatische tak o. a. d. Indiers, d.
Iraniers (Meden en Perzen) en d. Zigeuners,
als Europeesche tak d. Letto-Slaven, d. Germanen en Romanen.
Door d. verbinding v. personen v. verschillend
ras ontstaan menschen met gemengd bloed. In
Amerika heeft men voor d. verschill. graden
der vermenging afzonderlijke namen gegeven;
Mulatten, ontstaan door menging v. Blanken
en Negers, Mestiezen voor die v. Blanken en
Roodhuiden, Terzeronen, Quadronen enz., uit
herhaalde vermenging v. Mulatten of Mestiezen met Europeanen ontstaan. Kreolen eindelijk noemt men hen, die in Amerika uit v.
elders gekomen ouders geboren zijn.
Naar d. godsdienst pleegt men 't geheele
menschdom te onderscheiden in 9nonotheIsten,
belijders v. een God, en polytheIsten, of
belijders v. meer goden. Als belijders v. een
God worden aangemerkt d. Israelieten (ten
getale v. ongeveer 7 mill. zielen), d. Christenen
(ten getale v. omstr. 420 mill.) en d. Mohammedanen (ten getale v. 170 mill.). Tot d. belijders
v. vele Goden brengt men d. Boeddhisten (500
mill.), d. Brahmanen (240 mill.), d. Sjamanen,
d. Fetisjdienaars en andere heidensche volken,
wier aantal men veilig op 800 a 900 mill. kan
stellen. Belangrijke werken over d. studio
der volkenkunde zijn, behalve d. onder d.
art. Blumenbach, Hdckel, Friedr. Muller enz.
aangehaalde geschriften, Dr. A. Sasse, „Beginselen der Volkenkunde" (Haarlem 1870), Oscar
Peschel's „Volkenkunde" (vertaald door Andriessen, Gorinchem 1886) en Friedr. v. Hellwald's „Natuurl. Geschiedenis v. d. Mensch"
(vertaald door Harting, Haarlem 1883—'85).
Menschenrechten, Zie Natuu,rrecht.
Menschikow

(ALEXANDER DANILOWITSJ),

een Russisch staatsman en veldmaarschalk,
werd 17 (28) Nov. 1672 uit geringe ouders to
Moskou geb. d. Generaal Lefort, wien zijn
levendig uiterlijk beviel, stelde hem a. Peter
d. Groote voor. Daze nam hem in zijn dienst
en 't geluk, dat hij had een samenzwering
der Strelitzen te ontdekken, schonk horn d.
gunst des keizers en baande hem d. weg tot
d. voorn. betrekkingen. In 1696 woonde hij
als sergeant v. d. Reobaschensky's d. veldtocht tegen Azow hij vergezelde voorts d.
Czaar op diens reizen n. Holland en Engeland
en wist zijn vertrouwen in zulk een mate to
verwerven, dat hij na d. dood v. Lefort d.
Beveling des keizers werd, die niets meer
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zonder zijn raad ondernam. MENSCHIKOW sleets
30 Oct. 1706 d. Zweden bij Kalisj, droeg veel
tot d. overwinningen bij Ljesnoi en Pultawa
bij en dwong na dien slag 't grootste gedeelte
v. 't Zweedsche leger onder Li5wenhaupt een
capitulatie aan to gaan. Ter belooning hier.
van werd hij door Peter d. Groote tot Russisch worst en veldmaarschalk benoemd, terwijI hij reeds door keizer Leopold I tot
Duitsch rijksvorst verheven was. In 1710 veroverde hij Riga, in 1713 Stettin, welke stad
hij echter tegen d. wil des Czaars a. Pruisen
overliet. Dit en zijn hebzucht, die hem vaak
tot kwade administratie verloidde, deden
Peter in zulk een woede tegen horn ontsteken, dat hij hem voor een krijgsraad stelde,
die hem ter dood veroordeelde. Hij bekwam
wel gratie en werd in al zijn waardigheden
hersteld, maar moest een aanzienlijke geldboete betalen en herkreeg zijn vorigen invloecl
op Peter niet meer. Gedurende d. regeering
v. Katharina I, die hoofdzakelijk door hem d.
troon beklom, kreeg hij daarentegen een onbeperkte macht, hoewel zijn voornemen zich
tot hertog v. Koerland to doen verheffen
mislukte. Na d. dood v. Katharina maakte
hij zich eigenmachtig v. d. regeering meester,
die hij in naam v. d. minderjarigen Peter II
waarnam. Hij stond op 't punt zijn dochter
a. d. keizer uit to huwelijken, toen Dolgorucki
hem deed vallen en n. Siberia verbande, terwijl zijn aanzienlijk vermogen, dat behalve
in landeigendom nog in 3 millioen roebels
bestond, ten voordeele der kroon verbeurd
verklaard werd. Hij verdroeg aanvankelijk
zijn ongeluk met d. grootste onderwerping;
nadat hij echter zijn gemalin on zijn oudste
dochtor verloren had, verviel hij tot diepe
zwaarmoedigheid en overl. hij 22 Oct. (2 Nov.)
1729 to Beresow. MENSCHIKOW was een man
v. zeldzame bekwaarnheden, oven groot als
krijgsman als als staatsman, terwijl Rusland
veel a. hem verplicht is als bevorderaar v.
kunsten en wetenschappen, handel do nijverheid. Hoewel hij in zijn jeugd lezen noch
schrijven kon, werd hij later d. ontwerper v.
een deel der plannen v. d. grooten Peter.
Menschikow

(ALEXANDER SERGE.TEWITSJ),

een achterkleinzoon v. d. voorgaande. en evenoens een Russisch staatsman en generaal,
geb. 11 Sept. 1789. Hij trad in 1805 in dienst
bij 't Russische leger en was in d. veldtocht
v. 1812—'15 reeds tot generaal opgeklommen.
In 1828 onderscheidde hij zich roemvol in d.
Turkschen veldtocht en in 1836 werd hij tot
minister v. Marine aangesteld, in welke
betrekking hij d. bloei der Russische zeemacht
zeer bevorderde, evenals later in die v. gouverneur v. Finland. Als buitengewoon gezant to
Constantinopel gat hij door zijn ruw optreden
mode aanleiding tot 't nitbreken v. d. Krimoorlog (1854—'56), in welken krijg MENSCHIKOW
met 't opperbevel over d. Russische land- en
zeemacht belast ward. Wel is waar verloor
hij tegen d. Bondgenooten d. slagen a. d. Alma
on bij Inkjerman, maar hij verdedigde met
goed gevolg Sebastopol, tot hij in Febr. 1855
ongesteld werd on daarom moest aftreden.
Van Dec. 18:55 tot Apr. 1856 was hij vervolgens
gouverneur v. Kroonstadt en hij overl. 2 Mrt
1869 to s. Petersburg.
Mensdorf-Pouilly

(ALEXANDER CONSTAN-

graaf v.), een Oostenrijksch
generaal en staatsman, geb. 4 Aug. 1813 to
Coburg, trad reeds vroeg in 't Oostenrijksche
leger on was v. 1850—'52 Oostenrijksch commissaris in Sleeswijk-Holstein en v. 1852—'59
gezant to s. Petersburg. In 1859 werd hij
TIJN ALBERT,
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nant-veldmaarschalk, in 1860 commandeerend
generaal en in 1864 minister v. Buitenlandsche
Zaken; 30 Oct. 1866 trad hij of en hij werd in
1867 voor levenslang lid v. 't, Heerenhuis v.
d. Rijksraad. Sedert 1870 generaal der cavalerie
en stadhouder v. Bohemen, overl. hij 14 Mrt
1871 te Praag. Na zijn huwelijk met een
gravin Dietrichstein (1869) heette hij Vorst
Dietrichstein zu Nikolsburg.
Menstruatie, Zie Stonden.
Mensuraal-gezang.
Weleer onderscheidde men door doze benaming die soort
v. muziek, waarbij al d. noten volgens een
nauwkeurig bepaalde tijdmaat werden voorgedragen, v. d. koraalmuziek, waarbij dit niet
zoo juist in acht genomen wordt, on had men
d. gewoonte, 't mensuraalgezang in 't oude on
't nieuwe to verdeelen. 't Eerste, dat reeds bij
d. Grieken voorkwam on tot d. 13e en 14e
eeuw onzer tijdrekening stand hield, had
slechts twee onderscheidene soorten v. toonmaat, nl. eon lange on een korte, zoodatiedere
lange lettergreep v. d. tekst een toon bekwam,
welke juist tweemaal zoo lang duurde als d.
toon v. een korte lettergreep. 't Nieuwe mensuraalgezang is slechts ons tegenwoordig
figuraalgezang, waarin d. lengte on kortheid
der tonen v. geheele maten tot 64ste gedeelten v. noten kan veranderd worden.
Mensuur is in d. muziek d. verhouding der tonen onderling en dus ook bij 't
vervaardigen v. instrumenten d. volgens
wiskundige regelen gemaakte verhouding
tuss. d. afmetingen, waardoor hoogere of
lagere tonen worden voortgebracht, zooals
d. lengte der snaren, d. afstand v. gaten en
kleppen, d. lengte en wijdte v. orgelpijpen,
enz. Zie ook Orgel.
Mentana, een plaatsje in d. Italiaansche
prov. Rome en in 't district v. dien naam,
met 1150 inw., in d. Oudheid Nomentum geheeten, is bekend geworden door d. nederlaag
v. Garibaldi met zijn dappere vrijwilligers
tegen d. pauselijke troepen onder generaal
Kanzler on d. Fransche infanterie onder generaal Polhes, 3 Nov. 1867.
Mentone (Fransch Menton), een stad in
't Fransche depart. Alpes-Maritimes, arrondissement Nizza, met 8450 inw., nabij d.
Italiaansche grens a. een bocht v. d.
Zee gelegen en door d. omliggende bergen
voor alle koudo noordenwinden beschut. d.
Huizen der oude, nauwe stad liggen amphitheatersgewijs tegen d. hellingen der bergen;
d. nieuwe stad heeft prachtige landhuizen en
tuinen. Mentone dankt zijn naam als badplaats en herstellingsoord voor keel- en borstlijders vooral a. zijn zacht winterklimaat
(gemidd. wintertemp. 9° C.). 't Vriest er slechts
zeer zelden en d. hemel is er meer dan 200
dagen in 't jaar geheel onbewolkt. d. Inw.
leven v. 't onderhoud der badgasten, v. d.
verbouw v. - olijven en zuidvruchten, y. d.
fabricage v. parfumerieen en v. vischvangst,
scheepvaart en handel in gezouten visch,
olio en zuidvruchten.
Mentor of Mentes, veldheer der Taphiers,
d. zoon v. Alcimus, een vertrouwd vriend v.
Ulysses, die hem bij zijn reis n. Troje d. zorg
voor zijn huisbestuur opdroeg. Meer bekend
is hij echter als onderwijzer v. Telemachus,
Ulysses' zoon, dien hij tot wijsheid en deugd
opleidde en vergezelde op zijn zeetochten, om
zijn vader to zoeken. Vanhier dat zijn naam
ook thans nog dikwijls in d. beteekenis v.
eon raadgever en leidsman gebruikt wordt.
Menuet (Fransch) of Minuetto (Ital.) is
d. naam v. een bevalligen nationalen dans
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in Frankrijk, vooral onder Lodewijk XIV in
gebruik, doch tijdens d. omwenteling a.'t eind
der 18e eeuw verdwenen. Als muziekvorm
hebben vooral Bach en Handel, Haydn, Beethoven en Mozart zich v. d. menuet bediend.
Menufiye, eon prov. in beneden-Egypte,
in d. - Nijidelta gelegen, met een oppervl. v.
30 vk. mijlen on 646 000 inw. Van d. eerste
splitsing des Nijls of loopt ten behoove v.
't scheepvaartverkeer en d. besproeiing 't
Menufiyekanaal, in 1847 door Mehemed Ali
begonnen.
Menu-Vair, Zie Vair.
Menzaleh of Mensaleh, een ondiep
strandmeer v. 22 vk. mijlen oppervl. in Beneden-Egypte, t. 0. v. Damiette en d. rechter
Nijlarm gelegen; 't is door een smalle zandbank, waarop ook Port-Said ligt, v. d. zee
gescheiden, doch door vele mondingsarmen
met haar in verbinding gesteld. Door 't oostelijke uitgedroogde deel v. 't Menzalehmeer is
tuss. twee waste dammen 't Suezkanaal gegraven. d. Groote rtjkdom a. visch v. dit meer
verschaft a. duizenden menschen een bestaan
en a. d. talrijke dorpen, op d. eilanden en a.
d. oevers verspreid, eenig vertier.
Menzel (KARL ADOLF), een Duitsch geschiedschrijver, 7 Dec. 1784 to Grunberg in Silezie;
gob. en 19 Aug. 1855 to Breslau overl., a. d.
universiteit v. welke laatste stad hij hoogl.
was. Onder d. belangrijke geschriften, door
hem in 't licht gegeven, behooren : „Geschichte
der Deutschen" (1815—'23, 8 dln), „Neuere.
Geschichte der Deutschen von der Reformation bis zur Bundesakte" (1826—'48, 12 din),
„Geschichte Schlesiens" (1807—'10, 3 dln),
„Geschichte Friedrichs II" (1824—'25, 2 dln) en
„Zwanzig Jahre Preuszischer Geschichte"
(1819).
Menzel (ADOLF FRIEDRICH ERDMAN), een
beroemd Duitsch historieschilder, gob. 8 Dec.
1815 to Breslau, maakte zich 't eerst bekend
door d. geestige penteekeningen „Des Kunstlers Erdenwallen" (1833), die al spoedig door
eenigo schilderijen in olieverf gevolgd werden.
Zijn grootsten roam verwierf MENZEL zich door
zijn gravures en olieschilderijen uit d. eeuw
v. Frederik d. Groote, met name door d. 400
afbeeldingen voor Kuglers „Geschichte Friedrichs des Groszen" (1839—'42) en d. illustrate

v. d. prachtuitgave v. d. werken v. dien grooten koning (nieuwe uitgave, 1882), door aim
realistische meesterlijke stukken in olieverf
„Tafelrunde Friedrichs des Groszen" (1850) en
„Flotenkonzert in Sanssouci" (1852), beide in
d. nationale galerij to Berlijn, en d. boutgravures „Aus Konig Friedrichs Zeit" (1850).
Verder noemen we nog v. dozen schilder „Die
Kronung Wilhelms I in Konigsberg" (in 't
slot te Berlijn) en zijn grootste meesterstuk,
„Das Eisenwalzwerk" (1872—'75, nationals
galerij). MENZEL was tot kort geleden hoogl.
a. d. academie to Berlijn. Ztjn leven beschreef
Wessely (1873). Zie ook over hem „Das Werk
Adolf Menzel's", met tekst v. Jordan en
Dohme (1885).
Menzel (WOLFGANG), een Duitsch criticus
en geschiedschrijver, gob. 21 Juni 1798 to
Waldenburg in Silezie, vestigde zich in 1825
to Stuttgart, waar hij 23 Apr. 1873 overl.
Aanvankelijk was hij beslist liberaal, ook
als lid v. d. Tweede Kamer v. Wurtemberg,
maar sedert 1830 trad hij als bestrijder v. die
Duitsche schrijvers op, die, zooals Borne en
Heine, tot d. Fransche richting overhelden
(zie Borne's „Menzel, der Franzosenfresser").
Weldra wendde hij zich ook tegen d. overige
schrijvers, die sedert 1834 tot 't „Jonge Duitsch-
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land" gerekend werden. 't Organn voor zijn
polemiek was 't sedert 1825 door hem uitgegeven „Litteraturblatt". Ook Goethe en zijn
school werden door MENZEL in zijn boek „Die
deutsche Litteratur" (2 dln, 1828, 2e dr. 4 dln,
1836) aangetast. Van zijn overige werken
noemen we nog: ,.Geschichte der Deutschen''
(6e dr. 1872—'73), „Allgemeine Weltgeschichte"
(12 dln, 1862—'63, in 4 dln voortgezet tot 1870).
d. roman „Furore" (3 dln, 1851), „Deutsche
Dichtung" (3 dln, 1&58), „Geschichte des
Franzosischen Krieges von 1870" (2 dln, 1871)
en „Geschichte der neuesten Jesuitenumtriebe in Deutschland" (1873). Zijn „Denkwurdigkeiten" gaf zijn zoon KARL uit: uit zijn
nagelaten geschriften verschenen „Nachgelassene Novellen" (1885).
Menzel
(KARL), een Duitsch geschiedschrijver, 3 Nov. 1835 te Spiers geb., studeerde
te Munchen onder von Sybel e. a. in d.
geschiedenis, promoveerde in d. philosophie
en werd vervolgens redacteur v. d. uitgave
v. d. acten v. d. Rijksdag, waarvoor hij zich
door een bezoek a. verscheidene archieven in
Duitschland, Zwitserland en elders bekwaamd
had. In 1866 tot secretaris v. 't staatsarchiet
te Weimar benoemd, werd hij zeven jaar
later hoogl. in d. geschiedenis a. d. universiteit te Bonn. Van zijn geschriften noemen
we: „Diether von Isenburg, Erzbischof von
Mainz" (1868), „Zur Erinnerung an Kaiser
Wilhelm I. Zwei Reden" (1888) en „Geschichte
Thuringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses" (1871). — Verdes schreef hij een
aantal opstellen in verschill. Duitsche tijdschriften en voltdoide bij Schliephakes' „Geschichte von Nassau, von der Mitte des 14en
Jahrhunderts bis zur Gegenwart" (3 dln,
1879—'90).
Mephistopheles, een der benamingen.
door welke 't booze wezen, d. duivel, wordt
aangeduid. 't Is door d. „Faust" v. Goethe,
dat deze naam v. meer algemeene bekendheld geworden is. Ook in d. oudere dramatische poezie vindt men dezen naam terug.
als bij Maslow Mephistophilos ; bij Shakespeare
Mephostophilus ; el) 't oude volkstooneel verkort Mephistophles. Misschien is 't een verbastering v. 't Grieksche Mephotophilos (Mtmorroqu'lo;), die 't licht schuwt.
Mephitisch noemt men elke luchtsoort,
waarin menschen of dieren niet kunnen ademen, maar verstikken moeten, stiklucht. d.
Benaming wordt ontleend a. 't Latijnsche
woord mephitis, zwavellucht. Ook vereerde
men in Rome een godheid onder dezen naam
als d. beschermgodin tegen schadelijke uitwasemingen en dampen.
Meppel, een stadje in 't Z.-W. der Ned.
prov. Drente, a. d. straat- en spoorwegen v.
Zwolle op Groningen en Leeuwarden en a.
d. samenvloeiing v. een aantal beken en vaarten (Wold-A, Hoogeveensche vaart, Roost),
die zich onder d. naam Meppeler Diep n.
't Zwarte Water spoeden. Over deze stad
wordt veel turf uit d. Drentsche venen vervoerd, terwijl er tevens drukke week- on
jaarmarkten gehouden worden, waarop veel
boter, vee en graan wordt aangebracht. Zij
heeft 9000 inw., eenige fabrieken, houtzaagmolens, scheepstimmerweron, zeilmakerijen
en touwslagerijen, een paar kerken, een synagoge en ook een Rijks hoogere burgerschool.
In d. geschiedenis komt Meppel voor 't eerst
in d. 12e eeuw voor, doch 't was toen nog weinig meer dan een landhoeve met aanhoorigheden.
Merak, eon ankerplaats op Java, a. straat
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Soenda, in 't N. W. v. d. residentie Bantam,
voor goad bekend geworden door d. vreeselijker
verwoestingen, hier 26 Aug. 1883 bij d. aardbeving v. Krakatau aangericht. In d. omtrek
heeft mon zeer belangrijke steengroeven, die
o. a. gediend hebben voor d. havenbouw v.
Batavia.
Meran, een beroemde badplaats in Tirol,
gelegen a. d. voet v. d. Kilhlberg, nabij d.
uitmonding v. d. Passer in d. Etsch in een wonderschoon dal, op walks aangrenzende hoogten
talrijke Middeleeuwsche burchten prijken. 't
Stadje heeft slechts 5300 inw., doch gedurende
't badseizoen, v. Juni tot Sept., wordt dit aantal
met eenige duizenden vermeerderd. d. Parochiekerk, met d. hoogsten toren v. Tirol, on d.
Hospitaalkerk zijn Gothische bouwwerken
uit d. 15e eeuw; d. sedert 1876 bestaande ,
Evang.emthfdrsPoeantsale kerk in Tirol gesticht. d. Uit d. 15e eeuw
stammende burcht was eens de residentie der
landsvorsten. 't Zachte, gelijkmatige klimaat
in d. winter, dat veroorzaakt wordt door d..
n. 't N. beschutte ligging a. d. zuidelijken voet
der Alpen, en daarbij nog d. kostelijke druivert
v. dit dal hebben Meran tot een vooral des
winters druk bezochte badplaats voor borstlijders gemaakt. Ook kan men er in 't voorjaar d. melkkuur on in 't najaar d. druiven- kurondega.Zi„FhrucMoan
and Umgegend" v. Knoblauch (7e dr. 1887) en
Plant (4e dr. 1886).
Merapi, d. i. vuurberg, is d. naam v.
eenige nog werkende vulkanen in d. OostIndischen archipel, o. a. op Sumatra (in d.Padangsche Bovenlanden even bezuiden d.
en op Java .(een op d. grens v. d. residenties
Djokjokarta, Kadoe on Soerakarta en een in
d. voormalige residentie Banjoewangie, thans.
Bezoeki).
Merasj, d. hoofdstad v. 't gelijkn. liwa in
't vilajet Aleppo v. Aziatisch Turkije (Syri6),
't N. v. Aleppo a. d. Aghir-Dagh gelegen, zij
heeft vele moskeeen on verscheidene Armenische kerken on telt 10 000 a, 15 000 inw., waarender vele Armenirs.
Merbaboe, een vuurspuwende berg op
Java, in d. residenties Samarang, Soerakarta
on Kadoe gelegen. Zijn laatste uitbarsting had
plaats in 1560.
Mercadante

(GIUSEPPE SAVERIO RAF-

een gevierd Italiaansch opera-componist, in 1797 te Napels gab. en in 1870 ald.
overl. Sedert 1833 kapelmeester a. d. kathedraal to Novara, werd hij in 1840 directeur
v. 't conservatoire to Napels. In zijn ouderdom was hij geheel blind. Tot zijn voorn.
composities behooren d. opera's „Elisa on
Claudio", „La donna Caritea", „Il Guiramento",
„Ismailia", „J. Normanni a Parizi" e. a. Ook
schreef hij aria's, .duetten, cantates, hyrnnen enz.
Mercantiel (v. 't Lat. mercari, handelen),
FAELLE),

Mercantiel- betknd.halrfe
stelsel of mercantilisme is die leer eener thans

verouderde staathuishoudkunde, volgens welke
uitsluitend handel en bedrijf, met veronachtzaming v. d. landbouw, begunstigd worden.
Zij ontstond uit d. meaning, dat d. rijkdom
v. een yolk in een zoo groot mogelijk bezit
v. goud en zilver bestond. 't Tegenovergestelde ervan is physiocratisch stelsel (zie aldaar).
Mercaptanen zijn d. zure aethers v..
zwavelwaterstof (SH2) en alcoholen en hebben
dus d. samenstelling v. alcoholen, wanneer
men elk zwavelatoom in 't molecuul door een
zuurstofatoom vervangt. Met sommige meta-len, oxyden en hydroxyden geven zij zouten,
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mercaptiden genoemd, bij v. met kwikoxyde
prachtig gekristalliseerde kwikverbindingen.
d. Mercaptanen zijn onoplosbaar in water;
die met weinige koolstofatomen in 't molecuul zijn vloeibaar en hebben een verfoeilijken reuk; die met vele koolstofatomen
zijn vast,
Mercator (MARIUs), een geestelijke, die
omstr. 't midden der 5e eeuw leefde. Hij was
een vriend v. A. Augustijn en een hevige
tegenstander v. Pelagius, een Engelsch monnik, en Nestorius. d. Aanhangers v. Pelagius,
of Pelagianen, die d. leer voorstonden, dat d.
mensch door eigen kracht kon zalig worden
en er geen erfzonde bestond, vonden in hem
een geduchten bestrijder. Zijn gedeeltelijke
werken, groot twee folio-deelen, zijn in 1673
te Parijs uitgegeven.

Mercator (GERARD) of Kramer, een
bekend matheinaticus, geograaf en cosmograaf, geb. 5 Mrt 1512 te Rupelmonde, in
Vlaanderen, en overt. te Duisburg, 2 Dec.
1594. Hij studeerde a. d. universiteit to Leuven
en trad vervolgens ale cosmograaf in dienst
v. d. hertog v. Gulik. MERCATOR heeft zijn
algemeene bekendheid voornamelijk te danken a. d. uitvinding der wassende kaarten, die,

voor zeekaarten bijzonder geschikt, nog heden
gebruikt worden. Bovendien vervaardigde hij
onderscheidene globes, waarvan een voor
keizer Karel V, bekend door haar schoonheid
v. bewerking. Een atlas, door hem uitgegeven
en voorafgegaan door een verhandeling „De
creatione aut fabrics mundi", werd uithoofde
v. deze laatste als onrechtzinnig veroordeeld
en verboden. Voorts heeft men v. hem: „Cronologia a mundi exordio ex eclipsibus et
observationibus ac Biblis sacris" (1568) en
„Tabulae geographicao ad mentem Ptolemaei
restitutae ac emendatao" (1578). In 1878 heeft
men te Duisburg een gedenkteeken ter eere
V. GERARD MERCATOR opgericht. Bij die gelegenheld zag aldaar een biographic v. hem 't licht,
geschreven door Breusing.
Mercator (NICOLA AS KAUFMANN of), een
wiskundige, geb. in Holstein, overt. to Parijs
in 1687. Aangaande d. tijd zijner geboorte en
zijn eerste levensjaren is fists bekend. Omstr.
1660 stak hij over n. Engeland; hij was een
der eerste loden v. d. „Royal Society" to
London, begat zich later n. Frank rijk en werd
daar met d. aanleg der waterwerken to Versailles belast. Van d. door hem geschreven
werken is 't meest belangrijke „Logarithmatechnia, sive Methodus construendi logarithmos nova"; vroeger, in 1651, was reeds verschenen zijn „Cosmographia". Ook schreef hij
„Institutiones astronomicae" en nog andere
minder bekende geschriften.
Mercator (Projectie v.). Zie 't art. kaartprojectie.
Mercia of Mercie, 't land der Merciers,
een volksstam der Angeln in Britannie, was
een rijk, dat tegen 't eind der 6e eeuw door
Creoda, een afstammeling v. Wodan, gesticht
werd. 't Stfekte zich v. d. zee a. beide zijden
v. d. Trente tot d. bergen v. Wales uit en
grensde t. N. a. Northumberland en t. Z. a. OostAnglio en d. vijf Saksische koninkrijken a.
el. Theems. Een koning v. Mercia, genaamd
Panda, die in 654 door Oswin v. Bernicio verslagen werd. was d. laatste machtige voorstander v. 't heidendom onder d. Angelsaksen. In 825 zochten d. Oost-Angeln hulp tegen
d. machtige en voor hun naburen zeer lastige
MerciCrs bij Egbert, koning der West-Saksen;
deze overwon hen bij Ellendoune en dwong
in 825 d. Mercischen koning Wiglaf zich a.
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hem to onderwerpen, waardoor 't koninkrjjk
Mercia in 't rijk der Angelsaksen werd opgelost.
Mercier (Louis SEBASTIEN). Daze Fransche
letterkundige werd 7 Juni 1740 to Parijs gob.
VOOr d. omwenteling was hij advocaat to
Rheims en maakte hij zich, na een inislukte
proeve op 't gebied der poezie, bekend door
eenige tooneelstukken, die met bijval vertoond
en onder d. titel „Theatre" uitgeg. zijn (Amst.
- 1778-1784, 4 dln). Sommige dier stukken zijn
afzonderlijk in 't Nederl. vertaald. Onder d.
revolutie betrad hij 't staatstooneel en hij werd
vervolgens hoogl. in d. geschiedenis bij d.
centrale school to Parijs, waar hij 25 Apr.
1814 overt. Als letterkundige muntte • hij
vooral uit in aanschouweltIke, levendige schildering v. 't volksleven, waarin een fijne,
meer vernuftige dan scherpe satire niet wordt
gespaard. Bekend en ook in 't Ned. vertaald
is zijn „L'an 2440" (1771). Belangwekkender is
zijn „Tableau de Paris" (1782—'88, 12 din), gevolgd door „Le nouveau Paris" (1797, 5 dln),

welk laatste een bepaalde voorstelling is v.
't Parijsche volksleven tijdens d. omwenteling.
Zijn „Bonnet de nuit" (1778—'84, 4 dln) is
made in 't Ned. vertaald (1785—'87, 2 dln);
dit allerlei v. opmerkingen over onderscheidone onderwerpen werd gevolgd door zijn
,Bonnet de matin" (1786, 2 dln). Niet onverdienstelijk is ook zijn roman „Une fille Lutherienne" (1793, 2 din; in 't Ned. vert. Utrecht
1796). Zijn „Essai sur l'art dramatique" en zijn
' ,Satire contre Racine et Boileau" (1808) wikkelden hem in vele onaangenaamheden en
zijn moedwillige pen werd wel eens beant.
woord met aanmerkingen op d. vrijheden,
die hij zich veroorloofde in stijl en taal, welke
hij verdedigde in een „Neologie, ou vocabulaire de mots nouveaux" (1801, 2 dln).
Mercurius, bij d. Grieken Bermes, is in
d. Grieksch-Romeinsche godenleer d. zoon v.
Jupiter of Zeus en Maja. Hij wordt voorgesteld als d. bode der goden en tevens als
beschermer v. d. handel en v. d. dieven, 't
laatste waarschijnlijk, omdat in d. mythologische geschiedenis zijner jeugd 't ontstelen
v. rundveo a. Apollo op d. voorgrond staat.
MERCURIUS werd afgebeeld als een jongeling.
't hoofd bedekt met een gevleugelden hoed,
houdende in d. hand een staf, met twee
slangen omwonden, en met vleugels a. d.
voeten.
Mercurius is d. binnenste of 't naast bij
d. zon staande planeet v. ons zonnestelsel.
d. Afstand v. Mercurius tot d. zon is gemiddeld 8 millioen mijlen, doch d. grootste en
kleinste afstand verschillen veel wegens d.
groote excentriciteit (0,2056) v. d. loopbaan.
zoodat d. eerste 9 670 000, d. laatste 6 360 00o
mijlen bedraagt. 't Vlak dezer loopbaan heeft
een helling v. 7. 0' 8' op dat v. d. baan der
aarde, ter wijl 't punt, waar Mercurius 't naast
bij d. zon komt, of zijn perihelium op 75 , 7' 14'
lengte ligt. Mercurius doorloopt deze baan in
0,240813 sterrejaar. d. Grootte v. doze planeet
is, wat haar middellijn betreft, 0,373 v. die der
aarde, terwijl d. inhoud 0,052 v. dien der aarde
bedraagt. Daar echter d. dichtheid v. Mercurius 1,173 v. die der aarde is, is d. massa v.
Mercurius 0,061 v. die der aarde. Ofschoon
men aangaande d. natuurlijke gesteldheid v.
Mercurius weinfg weet, heeft echter d. waarneming v. vlekken op zijn oppervlakte aanleiding gegeven tot 't bepalen v. d. duur
zijner aswenteling, die in 21 uren 50 sec. volbracht wordt.
Bevindt 't middelpunt v. Mercurius zich
met d. rechte lijn, die door d. middelpunten
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zon en aarde gaat, in een plat vlak, dat loodrecht op d. ecliptica staat, on wel tuss. zon en
aarde, dan is d. planeet in haar benedenste conjunctie. 't Is mogelijk, dat d. planeet zich dan
voor d. aarde als een zwarte vlek op d. zon
projecteert. Omdat d. lengte v. d. klimmenden
knoop dozer planeet op 46 , 33' 9" ligt, kan deze
, omstandigheid alleen in d. eerste helft v. Mei
of v. Nov. plaats hebben. Men ziet dan d.
kleine schijf der planeet als eon scherp afge-teekende zwarte vlek over d. zonneschijf
trekken. Dit verschijnsel zal in d. 19e eeuw
nog plaats hebben op 10 Nov. 1894.
Mercy (FRANVIS, baron DE), een beroemd
veldheer uit d. dertigjarigen oorlog, werd to
Longwy in Lotharingen gab. Reeds vroeg
in keizerlijken dienst getreden, kreeg hij in
1631 't bevel over een regiment en word hij als
-zoodanig in 1634 met d. verdediging v. Rheinfeld
belast, dat hij ochter verplicht werd over
- te geven. In Beierschen dienst overgegaan,
werd hij in 1637 tweemaal door d. hertog v.
Lotharingen geslagen. In 1638 kreeg hij 't
opperbevel over d. artillerie; hij versloeg in
1640 d. hertog v. Lotharingen en d. Zweedschen
generaal Bauer on nam d. generaal Schlangen
met een gedeelte zijner troepen gevangen. In
1643 versloeg hij d. Franschen bij Duthlingen:
hij nam 't volgend jaar Ueberlingen.Rothweil
-en Freiburg, doch werd na een hevig gevecht
bij Bellingen door d. hertog v. Enghien teruggeslagen. In 1645 nam hij Germersheim en
Mergentheim en hij had in 't laatste gevecht,
-dat 5 Mei plaats had, d. eer Turenne to overwinnen. 3 Aug. leverde hij een veldslag tegen
-d. hertog v. Enghien bij Allersheim en sneuvelde hij in d. strijd. Hij werd op 't slagveld zelf
begraven en op zijn graf stelde men 't volgend
-opschrift: Sta, Viator ; heroem calms! — d.
Kleinzoon zijns brooders, CLAUDE FLORIMOND
DE MERCY, werd in 1666 in Lotharingen gab.,
- trad in keizerlijken dienst en onderscheidde
zich tegen d. Turken en in d. Spaanschen
-erfopvolgingsoorlog. Gedurende dien oorlog
werd hij tot luitenant-generaal bevorderd en
hij kreeg daarna 't bevel over 't leger, dat d.
Turken beoorloogde. Hij onderscheidde zich
bij Peterwaradein on Belgrado en werd met
bevel over 't Banaat belast. Tot veldmaar.schalk benoemd, kreeg hij in 1732 't bevel
over 't leger in Italia en sneuvelde hij 28 Juni
1734 bij Parma.
Meredith (GEORGE), een Engelsch novellist.
in 1828 to Hampshire gab., ontving zijn opvoeding in Duitschland en schreef achtereen- volgens d. volgende werken : „Poems" (1851),
,,The Shaving of Shagpat" (1856), „Farina"
(1857), The ordeal of Richard Feverel" (1859),
„Mary Bertrand" (1860), „Evan Harrington"
(1861), „Emilia in England" (1864), „Rhoda.
Fleming" (1865), „Vittoria" (1867), The adventures of Harry Richmond" (1871),„The egoist"
(1871), „Beau-Champ's career (1875), The tragic
•comedians" (1881), „Diana of the crossways"
-41885) on One of our conquerors" (1890). Zie
over hem Le Gallienne „George Meredith,
some characteristics" (1890).
Merel of Meerle (T urdus merula L.). d.
Morel behoort tot d. fam. der Lijsters (zie
Lijster). Hij wordt op vele plaatsen v. ons
vaderland zwarte lister on in Groningen gietling
genoemd. 't Volwassen mannetje onderscheidt
zich gemakkelijk v. alle andere vogels door zijn
kleur en zijn gezang. Hij is geheel blinkend
zwart behalve d. oogranden en d. bek, welke
oranjekleurig zijn. Reeds vroeg in 't voorjaar
hoort men zijn aangenaam gezang 's morgens
-en 's avonds, wanneer hij, op eon hoogen boom
VI.
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of d. nok v. een dak gaze ten, zijn heldere tonen
fluit. Bijzonder schel is later, wanneer d. jongen
met d. ouden meevliegen, zijn waarschuwtoon
en sarrend d. vreugdekreet, waarmee hij, na
zijn jongen to hebben zien wegvliegen, eindelijk zelf d. vlucht neemt, 't Jonge mannetje
is op rug en vleugels donkerbruin met roestgele strepen, terwijl borst on buik ros zijn,
met flauwe bruine dwarsstreepjes. 't Wine en
d. jongen in 't najaar zijn bruin, lichter naar
borst en buik toe on witachtig a. d. keel. d.
Staart is bij d. morel langer den gewoonlijk
bij d. lijsters en hij wipt er gedurig mee op
en neer onder 't huppelen.
d. Morel leeft in geheel Europa, eon gedeelte v. Azie en Noord-Afrika. Zijn voedsel
bestaat in wormen on insecten, di3 hij's winters onder bladeren on sneeuw to vourschijn
weet to scharrelen. Hij nestelt in afgehakte
boomstammen. in mikken en in houtmijten.
't Nest is groot, komvormig, uit wortels, mos
en droge bladeren en zelfs dikwijls uit wol
en paardenhaar samengesteld. d. Eieren zijn
blauwachtig groen met eenige bruine vlekjes.
Gewoonlijk treft men er vier of vijf in een
nest aan. d. Merel nestelt jaarlijks tweemaal.
Uit 't nest opgekweekt, leert hij gemakkelijk
deuntjes fluiten.
Merg, Zie Ruggemerg en Beenderen.
Mergel noemt men een minerale zelfstandigheid, die voornamelijk bestaat uit een
verbinding v. klei en calcium-carbonaat, waarmee somwijlen ook zand en zelfs ijzeroxy de
vermengd zijn. Men vindt 't veelal in diluviale
gronden, meestal als ondergrond, dcch ook,
hoewel zeldzamer, als bovengrond. Naar d.
verschill. overhand hebbende bestanddeelen
verdeelt men 't gemeenitjk in klei-, kalk- en
zand-mergel. Naar d. formatie, tot welke d.
mergellagen behooren, onderscheidt men krijt-,
lias-, keupermergel enz. 't Mergel is v. d.
vroegste tijden of bekend en diende in d.
landbouw ter verbetering v. slechte gronden.
Aan d. lucht blootgesteld, verweert 't spoedig
en neemt 't zeer gemakkelijk water op. d.
Geaardheid van deze stof is zeer verschillend;
men vindt 't v. week tot steenachtig hard;
ook is d. kleur zeer onderscheiden, wat a. d.
daarmee vermengde zelfstandigheden is toe
to schrijven. In 't algemeen onderscheiden
zich d. mergelgronden door eon stork vruchtbaarmakend beginsel, doordien zij bij iedere
weersgesteldheid 't vermogen bezitten een
gepaste verhouding v. vochtigheid en warmte
to bewaren, weshalve mergel dikwerf met
goad gevolg wordt aangewend tot verbetering
v. d. grond. 't Werkt deels door zijn kalkgehalte, deels door zijn kleigehalte en geeft,
dientengevolge a. d. to losse grondsoorten
grooteren samenhang en a. d. to gebondene
meerdere losheid. Bovendien werkt 't door
zijn kalkgehalte oplossend op d.'organische
stoffen en neutraliseert 't d. schadelijke zureii
v. d. bodem. Vandaar dat mergel des to
beter werkt, hoe krachtiger d. grond is of
hoe meer onontleden humus hij bevat.
Merian (MATTHEUS), een Zwitsorsch schil
der en graveur, d. oudste v. dien naam. word
gob. to Bazel in 1593 en overl. to Schwalbach in 1659. Zijn vader was raadsheer to
Bazel en gaf zijn zoon een degelUke opvoeding en, toen deze een bepaalde neiging
voor d. teekenkunst a. d. dag legde, deed hij
hem 't onderwijs genieten v. D. Meyer to
Zurich, onder Wiens leiding hij zulke goede
vorderingen maakte, dat hij op 20-jarigen
leeftijd reeds een naam verworven had en
n. Nancy ontboden werd om een teekening
27

MER.

418

v. de la Ruelle, d. lijkstaatsie v. hertog Hendrik II voorstellende, in gravure to brengen.
Bij daze gelegenheid leerde hij Callot kennen,
-v. wiens mad en ervaring hij veel partU trok.
Op 't punt, ter volmaking zijner kunst naar
Italie to reizen, werd hij .door d. liefde teruggehouden on huwde hij d. dochter v. d. graveur
Th. de Bry to Frankfort; eon poos lang was
hij zijn schoonvader behulpzaam en hij keerde
daarna n. Bazel terug, waar hij tal v. landschappen, jachten enz. teekende on graveerde
tot groot voordeel v: zijn naam en zijn beurs.
Later nam hij op aandrang v. zijn schoonvader
diens boekhandel to Frankfort over on toen
begon hij die reeks v. plaatwerken uit to
geven, waarvoor 't nageslacht hem steeds
erkentelijk zal zijn. Intusschen blijkt zoowel
uit d. aard v. sommige dier werken als uit
d. vele veranderingen v. woonplaats, dat
MERIAN niet zonder moeite zijn werken eon
debiet kon verschaffen, waardoor hij in staat
gesteld word in zijn onderhoud en dat der
zijnen to voorzien. Tot d. beroemdste v. zijn
werken behooren 't ,,Theatrum Europaeum",
d. „Platenbijbel", 't „Itinerarium Italicum",
d. „Doodendans v. Bazel" e. a. MERIAN schilderde ook in olieverf, maar verwierf zich veel
meer roem als graveur. Zijn gravures zijn
schilderachtig en in eon aangenamen stUl
bewerkt. Waar hij zelf d. teekeningen zijner
gravures ontwierp, toonde hij veel begrip v.
perspectief; zijn zwakke ado was d. verdeeling v. licht en bruin; in zijn voorstellingen
ontbreekt veelal harmonie v. toon. Ofschoon
vele leerlingen hem behulpzaam waren bij
zijn arbeid, moot hij toch verbazend gemakkelijk hebben gewerkt om zooveel en toch zoo
uitvoerig te hebben kunnen graveeren. Op
't laatst zijns levens was zijn gezondheid
zwak en gebruikte hij tot herstelling daarvan d. baden te Schwalbach, waar hij echter
in plaats v. genezing d. dood vond. Zijn leven
en werken zijn beschreven in „Memoria Merianaea, sive Epicedia in praematurum et luctuosum viri egrogii et artium celebritate
nominatissimi Domini M. Meriani obitum etc.
Francof. cura et impendo W. Hofmani 4".
Merian (MATTHEUS) d. jongere, schilder en
graveur, zoon v. bovengenoemde, werd in
1621 te Bazel geb. Hij werd door zijn vader
zorgvuldig opgevoed en a. d. leiding toev.ertrouwd v. Sandrart, die hem met zich nam
n. Nederland, vanwaar hij vervolgens n. Engeland, Frankrijk en Italie reisde. In Engeland
maakte hij kennIs met v. Dijck, dien hij zich
tot voorbeeld koos; in Italie sloot hij zich bij
Sacchi en Maratti aan, in Parijs bij Lesueur
en Vouet. In zijn vaderland teruggekeerd,
schilderde hij een aantal portretten, waarmee
hij tamelijk veel ear en voordeel inoogstte.
Later begat' hij zich in d. book- en kunsthandel
zijns vaders en zette hij verschill. v. diens
grootere ondernemingen voort. Intusschen
vervaardigde hij v. tijd tot tijd nog portretten,
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waaronder, zooals to Weenen en elders, onderscheidene v. vorstelijke personen. Zijn portretten zijn zeer verschillend v. kunstwaarde;
uitstekend werden ztj echter nooit. Als graveur was hij ijverig en verdienstelijk. Hij
over]. in 1687.
Merian (MAMA SIBYLLA), schilderes, was
d. dochter v. M. Merian, d. oudere, en word in
1647 te Frankfort geb. Met veel aanleg voor
d. kunst begaafd, ontwikkelde zij zich, ondanks
d. aanvankelijken tegenstand barer moeder,
onder d. leiding v. Abraham Mignon tot een
verdienstelijke schilderes v. stillevens, bepaaltielijk v. insecten en bloemen. Zij graveerde
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die voorstellingen ook zeer good in koper
Haar voorliefde tot d. insecten bepaalde zich
echter niet alleen tot 't schilderen daarvan,
ook bun natuurltjke geschiedenis maakte 't
onderwerp uit v. haar studio, waartoe zi,j)
zelfs verre reizen ondernam on waarvan zij
d. resultaten opteekende in eon werk, waarvan 't 36 of laatste deel na haar dood 't licht
zag en waarbij zij met groote nauw keurigheid
en zorg 155 afbeeldingen vervaardigde.
In 1684 begaf zij zich met haar man, dschilder Graf, n. Frankfort; zij verliet echter
dezen om zich bij de. Labbadisten aan to
sluiten en keerde nooit tot hem terug, maar
vestigde zich met haar moeder en twee dochters in Friesland op 't huis ten Bosch, tuss.
Leeuwarden en Franeker. In 1698 begaf zij
zich met haar jongste dochter Dorothea n..
Suriname om daar d. Amerikaansche insecten
te• leeren kennen en naar 't leven af to beelden, benevens d. planten en vruchten, die hun
tot voedsel dienen. In 1701 te Hamburg aangekomen, stond zij d. regeering dier stad eon,
deel v. haar verzameling af. Daarop begon
zij a. haar tweede groote werk, „Metamorphosis insectorum Surinamensium" etc. d_
Oorspronkelijke afbeeldingen daarvoor toekende zij op 102 perkamenten blades, die later
duur door d. liefhebbers betaald werden.
Om laatstgenoemd werk nog vollediger temaken, droeg zij, zelf oud en zwak geworden,.
haar oudste dochter JOHANNA HELENA (gob..
1668) eon tweede reis n. Suriname op. Toen
doze (die in 1702 met haar echtgenoot Herold
derwaarts vertrok) haar moeder haar nieuw
gemaakte ontdekkingen deed toekomen, besloot SIBYLLA MERIAN eon vervolg op haar
grootere werk uit to geven. Zij werd daarin
echter in 1717 to Amsterdam (waar zij zich,
gevestigd had) door d. dood verhinderd. DOROTHEA MERIAN

(gob. 1678), die zelve bloemen

en insecten schilderde, gaf 't derde deel in
1719 uit. SIBYLLA MERIAN het eon groot.
aantal teekeningen na, waarvan sommige ins
Frankforter kabinetten bewaard bleven en
twee folio deelen in 't Britsche museum en
9 of 10 deelen in d. academie -v. Wetenschappen to s. Petersburg gevonden worden.
Haar dochters, hierboven genoemd, die•
beide d. natuurlijke historie beoefenden en,
door haar afbeeldingen aanschouwelijk maakten, bleven, ofschoon zij eigenlijk d. naam huns
vaders Graf droegen, onder d. familienaams
MERIAN bekend. Die naam werd tevens in d..
kunst nog bewaard door eon CASPAR MERIAN,.
ZOOn V. d. ouderen, en JOHANN MATTHEUS VAN
MERIAN, zoon v. d. jongeren Mattheus Merian,
Laatstgenoemde was portretschilder, verwierf
zich een aanzienlijk vermogen on word tot d,
adelstand verheven. Hij over]. in 1716.
Merida, eon stad in d. Spaansche prov
Estremadura, a. d. Guadiana, met vele overbltifselen v. vroegeren bloei, als een waterleiding, een circus, een amphitheater voor
scheepsgevechten, tempels, enz. d. Romeinsche
brug over d. Guadiana is 783 meters lang. In
't midden der stad ligt een Moorsch slot,.
Ernerita Augusta, door Augustus gesticht ten,
behoeve der veteranen (Emeriti) v. 't he on 100
legioen. Merida word later d. hoofdplaats v.
Lusitanie on onderd. West-Gothen d. zetel eons
bisschops on viol in 714 in handen der Arabieren, die 't tot 1230 behielden, toen 't bij 't koninkrijk Castilie gevoegd word. d. Stad telt tegenwoordig omstr. 7400 inw. — Merida de Yucatan,.
d. hoofdstad v. d. Mexicaanschen bondstaat
Yucatan, met circa 40 000 inw., in 't N.-W.
v. 't schiereiland Yucatan on 40 KM. v. d..
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zee in een waterarme, heete streek gelegen.
Zij werd in 1542 gesticht, ligt ten deele op d.
puinhoopen der Oud-Indiaansche stad Tehu,
is regelmatig gebouwd en heeft een kathedraal, 13 andere kerken, een universiteit, een
seminarium, een openbare boekerij en talrijke
weldadigheidsgestichten. d. Havenplaats is
Sisal. — Santiago de los Caballeros de Merida,
d. hoofdstad v. d. sectie Guzman v. d. staat
Andes in 't N.-W. v. d. Zuid-Amerikaansche
republiek Venezuela; zij ligt 1612 M. boven d.
zee a. d. noordel. voet v. d. Sierra Nevada, is
d. zetel v. een bisschop, heeft een universiteit
en telt 10 750 inw., die o. a. tapijtfabricage,
wol- en katoenwevertj uitoefenen.
Meridiaan (Een) is op d. hemelbol een
groote cirkel, die door d. as v. d. hemelbol
en door 't zenith v. een plaats op aarde gaat.
Iedere plaats op aarde heeft dus een meridiaan, die loodrecht op d. aequator en loodrecht op d. horizon staat. d. Meridianen snijden d. oppervlakte der aarde volgens lijnen,
die door d. polen der aarde gaan en loodrecht
op d. aequator staan. Zie d. artt. breedte en
lengte. Alle hemellichamen hebben in d. meridiaan • eener plaats hun hoogsten of laagsten
stand voor die plaats. Zie ook d. artt. culminatie en graadmetiag.
Meridiaankijker, een der gewichtigste
werktuigen voor d. sterrenkunde. Hij bestaat
in een kijker, wiens vizierltjn bij draaiing om
een horizontale as, loodrecht op 't vlak v.
d. meridiaan, dit meridiaanvlak beschrtjft.
Doorgaans is die kijker onbewegelijk bevestigd a. een in graden enz. verdeelden cirkel,
op welken d. hoogte v.'t waargenomen hemel
licht boven d. horizon of, wat op hetzelfde
neerkornt, zijn afstand v. d. pool of 't zenith
kan worden afgelezen. Het is bij 't vervaardigen en opstellen v. sterrenkundige werktuigen een v. d. gewichtigste en tevens moeiiijkste vraagstukken, een meridiaankijker zoo
te stellen, dat zijn vizierlijn volmaakt in
't vlak v. d. meridiaan ligge, onder 't omdraaien dien stand volmaakt behoude en
Bien ook door d. tijd niet verandere. Daarom
zorgt men er voor, dat d. pannen, in welke
zich d. loodrecht op d. meridiaan staande
omwentelingsas beweegt, noch door d. verandering der temperatuur, noch door eenige
andere oorzaak kunnen rijzen of verzakken
of zijdelings uitwijken, waartoe zi,j zich bevinden in zware gefundeerde steenen pilasters,
terwijl d. noodige stelschroeven gelegenheid
geven om kleine gebreken telkens te herstellen. 't Werktuig dient alleen om met behulp
v. een flair sterrentijd geregeld uurwerk met
d. grootst mogelijke nauwkeurigheid 't oogenblik waar to nemen, waarop een hernellichaam
door d. meridiaan gaat en of to lezen, welk
punt a. d. hemel 't dan met betrekking tot
d. pool en ook tot d. aequator en d. ecliptica
inneemt. Hieruit vindt men dan d. rechte
klimming en d. declinatie v. 't hemellichaam.
Doch, daar d. hemellichten slechts uiterst
kort in 't veld en slechts eon oogenblik in d.
izierlijn des kijkers blijven, zijn deze worktuigen, zooals v, zelf spreekt, noch geschikt,
noch ingericht tot 't waarnemen v. vlekken
enz. op hun oppervla.kte.
Meriznee (PROSPER), een Fransch oudheidkundige en schrijver, geb. 28 Sept. 1803 to
Partjs, was sedert 1854 inspecteur der antieke
en historische gedenkteekenen in Frankrijk,
werd in 1814 lid der A.cademie en in 1853 ook
senator en overl. 23 Sept. 1870. Hij gaf geschriften op 't gebied der kunstgeschiedenis
uit, als „Monuments historiques" (1843) e. a.,
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benevens een reeks romans en novellen, waaronder „Colomba", „Carmen", „La dame de
pique", „MosaIque", „Contes et nouvelles"
(1846), „Nouvelles" e. a., en ook geschiedkundige werken, als „Histoire de don Pedre I, roi
de Castille" (1848, 2e dr.), „Etudes sur Phistoire
romaine" (2 dln, 1844, 3e dr. 1870) en „Les
faux DOmetrius" (1852). Zijn briefwisseling
met Panizzi gaf Fagaie uit (2 dln, 1881); zijn
Leven beschreven Tamisier (1875), Fournoaux
(1879) on Haussonville (1888).
Merino (DON GERONIMO), een Spaansch guerilla-aanvoerder, geb. 30 Sept. 1770 to Villaobiado (Oud Castillie), waar hij aanvankelijk
priester werd, na zijn jeugd als geitenhoeder to
hebben doorgebracht. Hij greep bij Napoleons
inval in Spanje naar d. wapenen en bedreef
tot 1812 tegen d. Franschen d. grootste gruwelen. Na 't eindigen v. d. oorlog korten tijd
canonicus, vormde hij in 1820 een eigen vrijschaar tegen d. liberalen, die zich tegen d.
koning verzetten; hij werd in 1824 gevangen
genomen, spoedig daarop weder bevrijd on in
1825 brigadier. Na d. dood v. Ferdinand VII
streed hij voor Don Carlos, met wien hij echter n. Frankrijk moest vluchten, waar hij in
1847 to Montpellier overl.
Merinos, Zie Schapen.
Merioneth, een graafs. in 't N. v. 't Engelsche vorstendom Wales, met 28 1/2 vk. mijlen
oppervl. en 52 000 inw. 't Is een der schoonste
deelen v. 't land, rijk a. rornantische bergen
on zee-landschappen. Lood, zilver, zink on
koper worden ontgonnen; d. landbouw levert
niet zooveel op als d. veeteelt. d. Niet zeer
belangrijke industrie levert wolwaren. d.
Hoofdstad is Dolgelly.
Merivale (CHARLES), een Engelsch goschiedschnver, geb. 8 Mrt 1808 to Bristol,
was eerst prediker op verschill. plaatsen en
werd in 1869 deken v. Ely. Zijn voorn. werken zijn „History of Rome under the emperors" (1850—'62) on „Four lectures on epochs
of early church history" (1879). — Zijn broeder HERMAN MERIVALE, een Engelsch staathuishoudkundige, werd 8 Nov. 1806 geb.; aanvankelijk advocaat, werd hij in 1837 prof. in
d. staathuishoudkunde to Oxford, in 1818
onderstaatssecretaris v. Kolonien en in 1858
voor Indie. Hij overl. 8 Febr. 1874 en schreef
,Lectures on colonizations and the colonies"
(2e dr. 1860) en „Historical studies" (1865). —
Zijn zoon HERMAN CHARLES MERIVALE, 27 Jan.
1839 to Londen geb., studeerde to Oxford in d.
rechten, was v. 1870—'78 uitgever v.1,Annal
register" on vestigde zich daarna to Eastbourne, zich geheel a. d. letterkunde wijdende.
Hij schreef een aantal tooneelstukken, o. a.
„Alone", „Forget-Me-Not", „The Butler", „The
Don", „The Master of Ravenswood", 't historische drama All for her", 't treurspel „Florien"
(1884), voorts d. roman „Faucit of Balliol"
(3 dln, 1882), d. vertelling „Binko's Blues"
(1884), The White pilgrim and other poems"
(1883) enz. Ook op politiek gebied heeft MERIVALE zich onderscheiden.
Merkel (GUSTAV), een beroemd organist,
geb. 12 Nov. 1827 te Oberoderwitz, bij Zittau,
ontving zijn opleiding v. Jul. Otto, Joh.
Schneider, Reisiger en Schumann en werd in
1861 leeraar a. 't conservatoire v. Dresden en
drie jaar later hoforganist a. d. Katholieke
kerk aldaar. Ook was hij later dirigent v.
d. zangacademie in Saksens hoofdstad en hij
overl. 30 Oct. 1885. MERKEL was een uitstekend
orgelspeler en heeft ook als componist veel
Imam gemaakt. Behalve sonaten, fantasie6n.
voorspelen, koraalgezangen en fuga's voor
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't orgel, componeerde hij ook klavierstukken,
liederen en motetten.
Merken (LUCRETIA WILHELMINA VAN), een
der beste Nederlandsche dichteressen, werd
21 Aug. 1721 to Amsterdam geb. en overt.
to Leiden, 19 Oct. 1789. Zij was sedert 1768
gehuwd met haar dichterlijken kunstvriend
Nicolaas Simon v. Winter (zie Winter, N. S.
van). Behalve door onderscheidene mengelen gelegenheidsgedichten, heeft zij zich bekend
gemaakt door eenige treurspelen, waarvan
haar op 20-jarigen leeftijd geschreven „Artemines" 't eerste was en haar „Jacob Simonsz.

de Rijk" 't vermaardste is; voorts door eenige
godsdienstige gezangen en haar verdienstelijken mede-arbeid a. d. Psalmberijming v. 't
kunstgenootschap „Laus Deo, salus populo",
maar vooral door een 8eredicht, „Het nut
der tegenspoeden" (Amsterdam 1762), haar
bijbelsch heldendicht „David" (1768) en haar
heldendicht „Germanicus" (1779), dat zeer veel
schoonheden bevat.Lijkdichten ter gedachten:s
v. deze begaafde vrouw zijn to Amsterdam
in 1790 uitgegeven.
Merkes van Gendt, Zie Gendt.
Merle d'Aubigne (JEAN HENRI), een bekend Fransch schrijver op 't gebied der kerkgeschiedenis, geb. 16 Aug. 1794 to Geneve,
werd in 1813 predikant bij d. Waalsche gemeente to Hamburg, in 1823 te Brussel, in
3
18-30
- prof. to Geneve, waar hij 20 Oct. 1872
overt. Hij schreef o. a. „Histoire de la reformation du 16me siècle" (5 dln, 1835—'53, nieuwe
uitgave 1877—'78), „Histoire de la reformation
en Europe au temps du Cauv in" (8 dln,1863—'78),
„Le protecteur, ou la republique d'Angleterre
aux jours de Cromwell" (1848) en „Trois siecles
de luttes en Ecosse" (1849). Over hem schreef
Bonnet (1874).
1VIerlet (GusTAvE), een Fransch geleerde
en sehrijver, geb. 7 Oct. 1829 to Parijs, werd
hoogl. in d. welsprekendheid a. 't lyceum
Louis le Grand te Parijs, waar hij 17 Febr.
1891 overt. Van zijn talrijke geschriften noemen
we: „Extraits des classiques francais" (6 dln,
1868—'74), „Saint Evremond" (1870), „Etudes
littOraires sur les classiques francais" (4e dr.
1880), „Tableau de la litterature francaise de
1800 a 1815" (1878).
zijn figuren v. eendachtige
Merlettes
vogeltjes zonder bek of pooten, welke meestal
als breuk in d. wapenen v. jongere zonen
gevoerd worden, doch ook wel nu on dan als
zelfstandige figuren voorkomen. Zoo vorst
b. v. Bercy in Frankrijk drie merlettes v.
sabel op een zilveren schild. In Engeland wordt
in plaats v. d. merlettes als brisure gebruik
gemaakt v. een zwaluwachtig vogeltje, bij
hen Martlet on in 't Fransch Martinet genoemd,
dat volkomen dezelfde waarde heeft; deze
figuur wordt met d. bek doch zonder klauwtj,s
geteekend.
Merlin, b(lgenaamd d. Toovenaar, is een
der belang.rijkste personages in d. oud-Britschen fabeikring ; naar 't schijnt, is d. wijze,
waarop hij erin voorkomt, ontstaan uit d.
samensmelting v. twee verschill. wezens. d.
Een is d. bard Merdwhin, die onder Arthur
tegen d. Saksers streed en na 't verliezen
v. d. slag bij 't bosch Celidon waanzinnig werd.
Aan hem wordt toegeschreven een gedicht,
getiteld „Afallenau", waarin die slag wordt
geschilderd; 't is nevens andere bardenliederen
opgenomen in Two Myvyrian archaiology
of Wales" (1807, di 1) en Turner heeft er d.
echtheid v. gol!andhaafd in ,Vindications of
the genuineness of the ancient British poems"
enz. (1803). d. Andero, dien d. overleverin„:
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een eeuw vroeger doet optreden, is d. wonderbare knaap MERLIN, bijgenaamd Ambrosius,
v. wien Nennius in zijn (waarschijnlijk omstr.
620 geschreven) „Elogium Britannie" verhaalt,
dat hij bij koning Vortigern gebracht werd
als dat „kind zonder vader", 'twelk zijn
waarzeggers hem hadden aangeraden to
zoeken, opdat d. vorst slagen mocht in d.
herhaaldelijk vruchteloos beproefden opbouw
v. een burg op een plaats, die zijn blood had
. gedronken. d. Knaap gaf to kennen, wat bij
opgraving v. d. grond bleek, dat aldaar een
roode en een witte draak verborgen waren,
v. welke d. een d. ander bestreed — wat d.
knaap tevens uitlegde als zinnebeeld v. d.
eindel ijke zegepraal der Britten over d. Saksers.
d. Afkomst nu v. dien knaap is 't onderwerp
v. verschill. „sagen". Volgens 't hoofddenkbeeld (zie Nennius, „Vita Merlini") was hij d.
vrucht der gemeenschap v. een vrouw met
een demon en 't is nu die MERLIN. welke
door d. sage a. Arthur ter zijde gesteld wordt
om hem door tooverkunsten a. d. overwinning
to helpen. Ten laatste werd MERLIN verschalkt
door d. schoone Viviano, die 't voorw(rp was
zijner liefde en hem 't geheim zijner 'kunst
ontlokte; zij verbande hem naar een bosch
in Bretagne, waar zijn stem nog wordt gehoord.
Merkwaardig is, dat d. reeds door Gottfried
onder d. naam „Prophetiae Merlini" bij zijn
kroniek gevoegde spreuken enz. v. MERLIN
langen tijd zijn aangemerkt als ware voorspellingen aangaande d. toekomst v. Engcland. — Zie voorts d. Franschen „roman v.
Merlin" (Parijs 1498, 3 dln); von Schlegel,
„Geschichte des Zauberers Merlin" (Leipzig
1804); „Merlins Life, his propheties and predictions" (London 1813), alsmede d. geschriiten
over d. Rudders der rondo tafel, in 't art.
„Ronde tafel" aangehaald.
Merlin de Douai (PHILIPPE ANTOINE),
een beroemd Fransch rechtsgeleerde, geb. ter
Arleux in 't gebied v. Kamerijk 30 Oct. 1754,
overt. te Parijs 26 Dec. 1838. Hij was d. voorn.
advocaat , a. d. rechtbailk v. Douay, verwierf
zich in 1782 d. betrekking v. secretaris des
konings en werd in 1789 naar d. Nationale
Vergadering afgevaardigd. Ais lid dier vet- gadering had hij o. a. een grout aandeel in 't
ontwerpen v. een wet tegen d. uitgewekenen.
Na d. ontbinding der Nationale Vergadering
word MERLIN president v. 't crimineel gerechtshof in 't depart. du Nord en hij vervulde die
betrekking, totdat hij in 1792 in d. Conventie
zitting nam. Daar voegde hij zich bij d.
heftigste revolutionnairen der Montagne of
Bergpartij; hi) stemde voor d. dood des konings,
werkte mode tot d. val en d. verdrijving der
Girondins on ontwierp d. wet, die bekend
is onder d. naam „La loi des Suspects" wet
op d. verdachten). Krachtens die wet kon ieder,
die om handelingen, geschriften, gesprekken,
familiebetrekkingen enz. geacht werd d. revolutie niet geheel toegedaan to zijn, alleen op
dit vermoeden gevangen gezet worden, zooals
inderdaad met 300 000 porsonen 't gevai word.
Ook d. buitengewohe rechtbank voor staatkundige misdrOven (le tribunal revolutionnaire)
was een schepping v. MERLIN. Na d. val v.
Robespierre en d. ornkeering in d. algemeene
gezindheid voegde ook MERLIN ',jell bij d. gematigden; hij bracht no 't zone 1W tot d. vervolging
der vroegere voonstanders v. 't Schrikbewind
en werkte mode tot 't herald der verdreven
Girondins. Te midden dier oneerlijke staat,
kunde toonde MERLIN zich a. d. anderen kart
een bekwaarn jurist; een nieuwe wet op d.
erfopvolging en een meow strafwetboek („Code
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des (Wits et des peines") waren hoofdzakelijk
zijn werk. Onder 't Directoire (sinds 1795)
bekwam MERLIN d. portefeuille v. justitie en
word hij zelf lid v. dat bewind na d. coup d'otat
v. 18 Fructidor (4 Sept. 1797), waarin 't Directoire d. kamers ontbond en verscheidene
revolutionnaire maatregelen deed zegevieren.
Binnen twee jaar echter werd hij met nog
twee andere ultra-revolutionnaire ambtgenooten gedwongen zijn ambt neer to leggen,
kort voordat generaal Bonaparte d. geheele
staatsregeling omverwierp en 't Directoire
ophief. Na dien tijd zette MERLIN zijn loopbaan in d. magistratuur weder voort en
bracht hij 't tot procureur-generaal bij 't hof
v. cassatie. Hij verloor die betrekking bij
d. herstelling der Bourbons, werd in 1815
onder d. overige personen, die voor d. dood
v. Lodewijk XVI gesternd hadden,verbannen,
vluchtte naar d. Nederlanden en wist, niettegenstaande d. pogingen der Fransche regeering, v. koning Willem I 't verlof to krijgen
zich onder een aangenomen naam hier to
lande op to houden. Zoo leefde hij eerst to
Haarlem, daarna to Amsterdam en vervolgens
to Brussel. Na d. Juli-revolutie v. 1830 keerde
MERLIN in Frankrijk terug en sleet hij daar zijn
overige levensjaren. Men heeft v. MERLIN twee
groote, veel gebruikte en met room bekende
rechtsgeleerde werken : „Repertoire universel
et raisonne de Jurisprudence" en een „Recueil
alphabetique des Questions de Droit". Daze
werken, zijn werkzaamheid als procureur generaal en zijn wetsontwerpen rangschikken
MERLIN onder d. grootste rechtsgeleerden, die
d. nieuwere tijd heeft opgeleverd.
Merlin de Thionville (ANTOINE CHRISTOPHE), een Fransch revotutieman, gob. 13
Sept. 1762. Als afgevaardigde was hij een der
ijverigste vervolgers v. d. priesters, die d.
eed op d. constitute geweigerd hadden, maar
hij beschermde d. koning persoonitjk bij d.
onlusten v. 20 Juni 1792. Toch stemde hij
als lid der Conventie voor d. dood v. Lode
wijk XVI. Tot nu toe ijverig Jacobijn, trad
hij als president der Conventie in 1794 met
even veel ijver tegen d. JacQbijnen op; hij
was daarna lid v. d. Raad v. Vijfhonderd en
stemde tegen 't consulaat voor levenslang.
Hij overl. 14 Sept. 1833 to Parijs. Zijn leven
beschreef Reynard (1860).
Merlon of Kaat is 't gedeelte eener
borstwering, gelegen tuss. twee embrasuren
(zie Embrasuren).
Mermillod (KASPAR), bisschop v. Lausanne, geb. 22 Sept. 1824 to Carouge, bij Geneve, en overl. 23 Febr. 1892 to Rome. Na te
Freiburg im Uechtland gestudeerd to hebben,
ontving hij 1847 d. priesterwijding; hij werd vicaris te Geneve en verwierf zich bier d.
naam v. een uitstekend kanselredenaar. Ter
bevordering v. d. belangen der R.-Kath. kerk
schreef hij 't staatkundig blad ,,L'Observateur"
alsmede 't tildschrift „Annales catholiques".
In 1870 geraakte hij om staatkundige redenen
met d. Zwitserschen Bondsraad in onmin en
hij moest later zelfs n. Frankrijk d. wijk nemen,
maar d. paus benoemde hem in Mrt 1883 tot
bisschop v. Lausanne, waarna d. Bondsraad
zijn vroeger uitgevaardigd verbanningsedict
weer introk.
Merode, een der oudste, aanzienlijkste en
rijkste adellijke geslachten v. Belgi6, dat in
1622 tot d. rijksgravenstand werd verheven
en tegenwoordig ook in Pruisen en Frankrijk
gevestigd is. Van zijn leden noemen we:
PHILIPPE FELIX BALTHASAR OTTO GHISLAIN,
graaf v. MERODE, geb. 13 Apr. 1791 te Maas-
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tricht, nam evenals zijn broader LOUIS FR2DERIC (geb. 9 Juni 1792, overl. 4 Nov. 1830 to
Mechelen) in 1830 a. 't Septemberoproer to
Brussel deel, werd lid v. 't Voorloopig Bewind en ondersteunde d. verkiezing v. koning
Leopold. Sedert 1831 staatsminister zonder
portefeuille, belastte hij zich v. 15 Mrt tot
20 Mei 1832 met d. portefeuille v. Oorlog; hij
trok zich in 1838 uit 't politiek leven terug en
overl. 7 Febr. 1857 to Brussel. Zijn leven beschreven Thonissen (1861) en Juste (1872).
FREDLRIC XAVER, graaf V. MERODE, eon zoon
v. d. voorg., geb. 26 Mrt 1820 to Brussel, trad
eerst in d. krijgsdienst en verwierf zich in
Algiers 't kruis v. 't Legioen v. Eer; later ontving hij d. priesterwijding; hij werd in 1849 geheim kamerheer v. pans Pius IX en klom
allengs tot een der invloedrijkste kerk vorsten
op. Van 1860—'65 was MERODE ook minister
v. Oorlog in d. toenmaligen Kerkelijken Staat.
Na afgetreden to zijn werd hij tot aartsbisschop v. Mytilene in partibus en tot grootaalmoezenier v. d. paus aangesteld. Hij overl.
11 Juni 1874 to Rome. Zijn leven beschreven
Ideville (1874) en BOSS011 (1886). — CHARLES
ANTOINE GHISLAIN, graaf V. MERODE, markies
V. WESTERLOO, vorst V. RUBEMPRE en GRIMBERGHE en grande v. Spanje, geb. 1 Aug.
1824, huwde in 1849 met prinses Marie v.
Arenberg, was sedert 1867 lid en sedert 1885
president v. d. Belgischen senaat en overl.
6 Apr. 1892 to Brussel.
Merod, een stad der oudheid, waarvan d.
overblijfselen tuss. d. tegenwoordige dorpen
Assoer en Tenedbey in Nubi6 gevonden worden. Zij was d. hoofdst. v. een priesterstaat,
die in voorhistorischen tijd bloeide tuss. d.
d. Bahr-el-Azrek en d. Atbara (d. Astaborus der Ouden), zijnde nagenoeg d. vlakte
v. Sennaar. Zij werd door priesters en krijgslieden uit India of Perzie bevolkt, die, hoewel
donker v. kleur, wegens d. vorm v. 't golaat
tot 't Kaukasische ras moeten behoord hebben en welker nakomelingen volgens Lepsius
nog in 't Oosten v. Soedan gevonden worden.
Zoowel d. plaats der stad zelf als d. onatrek
bevat talrijke overblijfselen v. bouwkunst,
die deels als pyramiden en sphinxen afzonderlijk staan, deels in rotsen sun uitgehouwen en d. verwantschap der oude bewoners
met d. Indiers doen uitkomen. d. Overeenkomst met d. Egyptische oudheden heeft
doen vermoeden, dat Egypte, hoewel later
Mera onderworpen hebbende, oorspronkelijk
door kolonisten uit dien staat bevolkt en
beschaafd is geworden.
d. Aanzienlijke handel, door Meroe langs d.
oostkust v. Afrika, op Indi6 en Arabi6 gedreven, verhief 't tot een trap v. rijkdom en
macht, die 't dezen Aethiopischen staat mogelijk maakte niet alleen steden, maar geheele
rijken to stichten en zelfs een tijd lang
Egypte to beheerschen. d. Regeering was in
handen der priesters. Een koning, door 't orakel
uit hun midden gekozen, bleef v. hen grootendeels afhankelijk en was zelfs verplicht, zoo
d. stand der sterren zulks tot heil v. d. staat
eischte, zich v. 't leven to berooven. d. Kaste
der krijgslieden, hoewel zij bij d. bloei v.
Mora 250 000 man op d. been kon brengen,
heeft nooit d. heerschappij weten te verkrijgen. d. Roam der Aethiopische vroomheid en
gerechtigheid, in d. Oudheid verbreid, pleit
overigens voor d. priesters, die er 't gezag
uitoefende,n. Mora bleef in dien toestand tot
onder Ptolomaeus II, onder wiens regeering
d. Aethiopische koning, door Diodorus Engamenes genoemd, d. macht der priesters met
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behulp der krtjgslieden brak, wat d. val des
rijks ten gevolge had.
Merope, een dochter v. d. Arcadischen
koning Cypselus, gemalin v. Cresphontes, die
afstammeling v. Hercules en koning v. Messene was. Zij had bij hem verscheidene kinderen, waarvan d. jongste Aepytus (volgens
anderen Telephontes) genoemd werd. Toen
haar gemaal ter wille v. 't volk vele nieuwigheden invoerde, geraakten d. grooten in
opstand en braehten dozen hem om 't leven,
benevens al zijn zonen, uitgezonderd Aepytus,
die door MEROPE verborgen en naar haar
vader gezonden werd, waar hij in 't geheim
werd opgevoed. Polyphontes, die 't bestuur
in Messene aanvaardde, liet hem te vergeefs
opzoeken en stelde een prijs op zijn hoofd. Zoodra echter d. jongeling volwassen was, verliet
hij in stilte 't huis zijns grootvaders, met
't doel zijn vader to wreken, en ging hij n. Messene, waar hij v. Polyphontes d. op zijn
hoofd gestelden prijs vorderde, onder voorwendsel dat hij Aepytus had omgebracht.
MEROPE, hiervan verwittigd en beangst voor
't leven v. haar zoon, zond een bode naar
hem of om hem terug te roepen, doch deze
kwam met 't bericht terug, dat Aepytus niet
te vinden was. Niet twijfelende, of Polyphontes was d. moordenaar haars zoons, besloot
zij hem in d. slaap to vermoorden en stood zij
gereed, om dit besluit ten uitvoer to brengen,
toen zij haar zoon herkende. Zij namen nu
gezamenlijk maatregelen om zich op Polyphontes to wreken, waartoe zij hem in schijn
verzoening aanbood en hem v. haar toegenegenheid verzekerde. Polyphontes beval een
dankoffer; doch Aepytus benam hem bij 't
altaar 't leven en beklom daarop d. vaderlijken troon. Euripides heeft deze mythe in
een treurspel behandeld; navolgingen daarvan
treft men in d. gedichten v. Voltaire, Maffei
en anderen aan.
Merope is een der sterren (a) v. 't Zevengesternte.
Merovingers of Merovingirs is d.
naam v. dat vorstelijk geslacht, 'twelk in
Gallia een Frankisch rijk gevestigd en daarmee
d. oorsprong a. 't tegenwoordige Frankrijk
gegeven heeft. d. Naam is ontleend a. Mervig,
Mersevig of Merovius, die in 't midden der
5e eeuw leefde en in d. regeering werd opgevolgd door zijn zoon Childerik, gelijk deze
door zijn zoon Chlodwig of Clovis. Daze
Chlodwig wilt zich door list en geweld
meester to maken v. d. hcerschappij over al
d. Frankische volksstammen; hij vernietigde
d. laatste overblijfselen v. d. macht der Romeinen in Gallia en Dam (in tegenstelling met
't Arianisme) d. leerstellingen der Westersche
of Katholieke kerk a., ten gevolge waarvan
hij in die betrekking tot d. Taus kwam, uit
welke later 't keizerschap v. 't
Roomsche rijk" ontstaan is. Hij verdeelde
bij zijn dood (511) zijn rijk onder zijn zonen
Theodorik, die 't oostelijke gedeelte (Austrasi6),
Chlodomir, die 't zuidelijke, Childebert, die 't
middelste (waarbij Parijs), en Chlotar of
Lotharius, die 't noordoostelijke deel des rijks
bekwam. d. Starr v. Theodorik stierf reeds
in 553 uit. Chlodoniirs kinderen werden gruwzaam door Childebert en Chlotar vermoord,
zoodat, daar d. eerstgenoemde dier beiden
kinderloos overl., Chlotar alleen meester v.
't Frankische rijk bleef. Na zijn dood werd
't rijk nogmaals verdeeld, zoodat v. zijn zonen
Charibert te Parijs, Guntram to Orleans,
Siegbert in Austrasie en Chilperic to Soissons
regeerde, waarn a allergruwzaamste veeten ont-
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stonden, waarvan Brunehilde, gemalin v.
Siegbert, en Fredegonde, gemalin v. Chilperic,
d. voorn. aanstooksters waren. d. Eerste vooral
was langen tijd d. booze genet v. 't vorstengeslacht en, daar d. geschiedenis hiervan
gedurende 't laatste gedeelte der 6e en 't
begin der 7e eeuw een aaneenschakeling is v.
verraad, list, kuipertj en moord, kan 't geen
verwondering baron, dat zicti daaruit d.
groote macht on invloed der majores domus
ontwikkelde, die in d. geschiedenis v.'t Frankische rijk zulk een groote rol spelen en ten
laatste d. eigenlijken koningsstarn verdrongen.
't Merovingische huis ging geheel to niet,
toen in 752 Chilperic III, na eon tienjarige
schijnregeering, door Pepijn (zie Pepin) werd
onttroond en in een klooster gezet. — Voor
d. vroegere geschiedenis v. d. Merovingers
is als hoofdbron to beschouwen d. „Historia"
v. Gregorius Turonensis of v. Tours. Zie
verder: Thierry, „ROcits Merovingiens" (1839),
en Bonnell, „Die Anfange des Karolingischen
Ramses" (1866).
Meroxeen of Magnesiaglimmer is
een monoklien kristalliseerend, donker (groan,
bruin, zwart of grauw) gekleurd, een weinig
doorschijnend mineraal, dat bijna zoo hard
als kalkspaath is, 't soort. gew. 2,8 a 3,2 heeft
en uit een silicaat v. magnesium, kalium,
aluminium on ijzer bestaat. 't Komt in vele
gesteenten (bazalt, trachiet, porphier, graniet,
gneiss on glimmerschiefer) voor en wordt
o. a. aangetroften op d. Vesuvius, op Groenland, bij Arendal, Miask, Monroe (New-York)
en Chester (Pennsylvania).
Merrimac, een rivier in 't N.-0. v. d.
Vereen. Staten v. Noord-Amerika; hij ontspringt a. d. zuideltjke belling v. d. White
Mountains, doorstroomt New-Hampshire on
Massachusetts en mondt nabij d. noordelijke
grens v. dozen laatsten staat bij Newburyport
uit. Zijn door struomversne]lingen verhoogde
waterkracht drijft d. groote wevertjen en
spinnerijen v. Concord, Manchester on Nashua
in New-Hampshire, v. Lowell, Lawrence on
Haverhill in Massachusetts.
Merscheid, een stad in d. Pruisische
Rijnprovincie, district Dusseldorf, met 15 600
inw., heeft evenals d. omtrek zeer belangrijke
ijzer- en staalwarenindustrie, verder weverij
en ververij.
Merseburg, d. hoofdstad v.'t gelijknamige
district in d. Pruisische prov. Saksen, met
17 670 inw., ligt a. d. Saale err heeft in sommige gedeelten nog een middeleeuwsch aanzien. Van d. kerken is d. dom met vier torens,
een schoon gedenkteeken uit d. RomaanschGoth. overgangsstijl met d. graven v. d. tegenkoning Rudolf v. Saksen, v. vele bisschoppen
en v. d. hertogen v. Saksen-Merseburg, d.
fraaiste. 't Voormalige residentieslot der bisschoppen is tegenwoordig 't regeeringsgebouw, in d. tuin staat een gedenkteeken v.
d. veldmaarschalk Graaf Kleist v. Nollendorf.
Brouwerij, bleekerij, ververij, ijzergieterij en
d. fabricage v. machines, lijm, sigaren en cartonnages zijn d. voorn. takken v. industrie.
Merseburg was d. zetel der markgraven v.
Merseburg en d. lievelingsresidentie v. d.
Duitsche keizers Hendrik I en Otto I. d.
Eerste omgaf d, stad met muren, d. laatste
maakte haar in 968 tot bisschopszetel. 't Bisdom, ]llerseburg stond onder 't aartsbisdom
Maagdenburg; d. beroemdste bisschop was d.
geschiedschrijver Thietmar (1009—'18). Na d.
dood v. bisschop Sigismund v. Lindenau werd
prins August v. Saksen, die d. Hervorming
invoerde, administrator. In 1561 kwam Merse-

MER.

423

burg onder 't bestuur v. Keur-Saksen, waarmee 't bisdom in 1648 geheel vereenigd werd.
Van 1656-1738 was Merseburg d. residentie
der door hertog Christiaan gestichte hortogelijke zijlinie Saksen-Merseburg. Door 't Weener
.Congres kwam 't bisdom in 1815 a. Pruisen.
Mersey, een 137 KM. lange rivier in 't
N.-W. v. Engeland; zij ontstaat uit d. vereeniging v. d. Tame en Goyt, stroomt n. 't W.
en valt met een breeden mond in d. Iersche
Zee. Deze breede mond, waaraan Liverpool
gelegen is, vormt een der schoonste havens
-der wereld. Kanalen verbinden d. Mersey met
Ouse, d. Trent, d. Severn, d. Theems en
andere rivieren.
/Viers/ c/a/cow (A LEXEI FEDOROWITSCH), een
Russisch dichter en criticus, gab. in 1778 to
Dalmatow (gouvernement Perm), was sedert
1807 professor to Moskou, waar hij in 1830
-overl. Iiij vertaalde Grieksche, Latijnsche,
Italiaansche en Fransche dichters en schreef
bovendien een ,.Korte Schots v. d. theorie der
fraaie letteren" (2 dln, 1821—'22) en „Russische
liederen". d. Laatste uitgave zijner gedichten
verscheen in 2 dln (Moskou 1867).
Merthyr-Tydfil, een stad in 't Engelsche
.graafs. Glamorgan (Wales) met 58 100 inw.;
zij ligt a. d. Taff, was voor 100 jaar nog een
-dorp on is door d. rijkdom a. ijzerertsen, kolen,
en kalk d. belangrijkste industriestad v. Wales geworden. Zoowel d. stad als haar naaste
, omgeving hebben groote ijzergieterijen en
machinefabrieken.
Merula, 't Latijnsche woord voor meerle,
is d. naam, dien men weleer gaf a. een
-orgelregister, dat d. zang der meerle on v.
soortgeltjke vogels nabootste.
Merula (ANGELUS) Of ENGEL DE MERLE Of
MAERLE, gab. in 1482 to Brielle, bezocht d.
Parijs3he hoogeschool, waar hij licentiaat
-der godgeleerdheid werd, en was, na d. priesterlijke wijding ontvangen to hebben, eerst
apostolisch notaris en kanunnik in zijn geboortestad, daarna pastoor to Heenvliet. Wegens 't overhellen tot hervormingsgezinde
begrippen in handen der inquisitie gekomen,
zou hij to Bergen 26 Juli 1557 levend worden
verbrand, toen hij onder zijn laatste gebed,
knielende voor d. gereed gemaakten brandplotseling overl. d. Talrijke lijst zijner
geschriften vindt men bij Glasius, „Godg.
Ned.", II. 't Weeshuis to Brielle is door hem
gesticht. — Zie Moll, „E. Merula, d. hervorrner
en martelaar" (Amsterdam 1851).
Merulo (cLAtinio), eon Italiaansch organist en componist, in 1533 to Correggio gab.
-en in 1604 to Parma overl., waar hij hoforgamist v. d. hertog v. Parma was.
Merw, een oase in 't Russische gouver•
rkestan (centraal-Azie), a. d. zuidel.
nement Tu
rand v. d. groote zandwoestijn Karakoem gelegen, zij wordt door d. Moerghab besproeid,
Iieeft een heat on droog klimaat, dat echter
in d. December- on Januari-nachten dikwijls
vorst on sneeuw brengt, en telt op 90 vk.
mijlen circa J/2 millioen inw. (volgens andere
.opgaven slechts 200 000), die suiker, gerst en
katoen verbouwen en zilverwerken, tapijten
-en zijdewaren vervaardigen. 31 Jan. 1883 heeft
zich d. bevolking, d. Teke-Toerkmenen, a. d.
Russen onderworpen, waardoor Rusland niet
.alleen een middelpunt voor zijn karavaanwegen, maar ook d. sleutel tot d. wag n.
Herat en verder n. Afghanistan en India in
handen kreeg. Voor dien tijd rnaakten d.
roofzieke Teke-Toerkmenen 't vooral 't naburige Perzi6 door hun herhaalde rooftochten
zeer lastig. d. Stad Merw ligt a. d. Moerghab,
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waarover bier aen brug voor d. Transcaspischen spoorweg ligt, die in Juli 1886 tot deze
stad aangelegd werd, on telt 10 000 inw. d.
Puinhoopen v. 't oude Merw herinneren nog
a. d. tijd v. Alexander d. Groote (fort Iskander, d. i. Alexander), a. d. heerschappij der.
Syri6rs, Arabieren, Seldsjukken, Mongolen on
Perzen. 't Nieuwe Merw bestaat uit d. vesting en d. stad der ambtenaren a. d. rechteren d. stad der kooplieden a. d. linkeroever
der rivier. 't Gedeelte, waar d. Taken wonen,
bestaat hoofdzakelijk uit tenten; d. kooplui
zijn Armeniers, Perzen en Boecharen.
Merwe of Merwede, een rivier in NoordBrabant, Gelderland en Zuid-Holland, ontstaan
uit d. samenvloeiing v. Maas on Waal bij
Loevestein, vanwaar zij langs Woudrichem,
Gorinchem, Sleewijk, Werkendam, Hardmxveld, en Sliedrecht tot Dordrecht stroomt.
Hier verdeelt zij zich in drie armen: d.
Noord, d. Oude Maas en d. Dordscl,e Kil. Als
een rechter zijrivier v. d. Merwede kan d.
Linge worden aangemerkt, die door middel
v. 't Steenenhoeksch-kanaal haar water in
deze rivier ontlast. Een ztjtak v. d. Merwe
is d. Nieuwe Merwede, die eon groot deal v.
haar water beneden Werkendam zuidwestwaarts door d. Biesbosch of 't Bergsche-Veld
n. 't Hollandsch Diep zendt.
Merwede-kanaal, Zie Keulsche Vaart,
onder Keulenaar.
Mery (JosEpH), een Fransch dichter, gab.
21 Jan. 1798 to Aygualades in 't dop. der
Rhone-mondingen; hij was v. 1830—'32 werkzaam a. 't humoristische weekblad „Nemesis"
en overl. 17 Juni 1866. Men heeft verscheidene
romans en novellen v. hem, benevens een
aantal tooneelstukken. Zijn leven beschreef
Claudin (1868).
Mesaconzuur is een met itaconzuur isomeer zuur. Zie 't art. itaconzuur.
Mesalliance noemt men in 't Fransch
een ongelijk huwelijk, een echtelijke verbintenis tuss. personen v. geheel ongelijken
stand. Zich mesallieeren beteekent een huwelijk beneden zijn stand aangaan.
Mesarthim, een ster v. d. 4e grootte
(y) in 't sterrenbeeld d. Ram. Voor 't gewapend
oog vertoont zij zich als een dubbele ster,
hebbende d. beide sterren, die nagenoeg even
groot zijn, een helderwitte kleur en een
onderlingen afstand v. 8', 2. Rechte klimming: 26° 11'. Noorderdeclinatie: 18° 30'.
Mesch (Fransch Merchault), oen klein dorp
en gemeente in d. Nederl. prov. Limburg,
2 uur t. Z.-0. v. Maastricht, met slechts 250 a
300 inw., doch bekend als 't zuidelijkste
plaatsje v. ons land, op circa 50° 45' N.-B.
gelegen.
Mesdag (HENDRIK WILLEM), een beroemd
Nederl. zeeschilder, gab. 23 Febr. 1831 to Groningen. Ofschoon reeds in zij: jeugd een vriend
v. al wat kunst mocht heeten, .nam hij betrekkelijk laat 't penseel ter hand. Toen hij
echtor op 35-jarigen leeftijd n. Brussel vertrok,
om zich onder d. leiding v. Alma Tadema en
Roelofs a. d. schilderkunst to wijden, deed
eerstgenoemde d. voorspelling, dat MESDAG
misschien wel geen Meissonier, maar licht
een Courbet zou worden. 't Gebied, waarop
MESDAG zijn lauweren behalen zou, was d. zee,
on zijn eigenaardige beteekenis als zeeschilder
is, dat hij d. „openluchtstukken" der moderne
Hollandsche school 't eerst schilderde on dat hij
't water on d. lucht in beeld weergaf, gelijk
ze waren en gelijk hij ze dag a. dag met
eigen oog to Scheveningen en elders aanschouwde. Evenals v. Isratils, v. d. Marissen en
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v. Mauve is 't ook zijn hoofdverdienste, dat hij
d. natuur naar waarheid bespiedt en haar
weergeeft, gelijk hij haar zag. MESDAG'S voorn.
stukken zijn „cl. Branding op d. Noordzee",
„Een zomeravond te Scheveningen", „Een opkomende vloed" en „'t Vertrek der booten",
waarvan eerstgenoemd in 1870 te Parijs met
d. gouden medaille bekroond werd, terwijl 't
laatste stuk in Apr. 1891 op een verkooping
to Amsterdam voor 2420 gulden werd aangekocht. Trouwens op alle tentoonstellingen,
waar MESDAG d. producten v. zijn kunst liet
zien, in d. Haag, to Amsterdam, Rotterdam,
Brussel, Antwerpen, Parijs, Lyon, Munchen,
Weenen, Philadelphia, werden daze met 't
eeregoud bekroond. — 's Mans echtgenoote,
get. VAN HOUTEN, is eveneens een talentvolle
kunstenares; vooral heeft zij fraaie bloom- en
fruitstukken geleverd.
Mesen, een bevaarbare rivier in 't N. v.
Rusland, die op d. hoogvlakte, t. W. v. 't
Timangeb. gelegen, ontspringt, eerst n. 't
N.-W. stroomt en na een 580 KM. langon loop
t. N.-0. v. Archangel in d. Mesenbocht der
Witte Zee uitmondt.
Mesjed (d. i, plaats der martelaren) of
Mesjhed, d. hoofdst. .v. d. Perzische prov.
Khorasan, met circa 60 000 inw.; zij ligt in
een vruchtbare vlakte, die, tuss. d. Binaloeden Gulistanbergen gelegen, door d. Tedsjina
besproeid wordt. d. Stad toont talrijke overblijfselen v. haar vroegeren bloei; 't merkwaardigste gebouw is d. groote moskee met
't graf v. Iman Riza uit d. familie der Ali's,
dat Mesjed tot een belangrijke bedevaartplants voor d. Sjiieten gemaakt heeft, evenals Mekka dit voor d. Sunnietensche Mohamniedanen is d. Perzische industrie is bier nog
in bijna al haar takken vertegenwoordigd en
levert sjaals, tapijten, zijdestoffen, staal- en
bronswaren, goud- en zilverwerken enz.
Mesjtsjersky (wLADimiR), een Russisch
schrijver, in 1845 geb., was in zijn jeugd eon
vriend v. d. tegenwoordigen keizer Alexander
III, doch word om staatkundige redenen v.
dozen verwijderd. Men heeft v. hem een aantal romans, waarin 't leven der voorname
Russische wereld voortreffelijk geschilderd
wordt, btjv. „d. Realisten der groote wereld"
(1885), „d. Vrouwen der samenleving to s. Petersburg" (1885—'87), „Een v. onze Bismarcks"
(1886), „Olga Nikolajewnas Tagebuch" (1887),
„d. Keurvorstin, of Vrouwelijke studenten"
(1888) en „d. Nihilisten" (1889). Voorts schreef
hij 't schoone drama ,Hersensziekten" en redigeerde hij 't conservatieve weekblad „Grashdanin" (d. burger).
Mes.ker (JAN), een Neder]. kunstenaar, geb.
25 Febr. 1843 to 's-Gravenhage. Hij beoefent
vooral op zeer verdiensteltike wijze d. lithographie, waarvan o. a. zijn „Prometheus",
„Biddende rnonniken" en „d. Biechtvader" treffende voorbeelden zijn. Een groot aantal steenteekeningen, naar oude en nieuwe meesters
vervaardigd, vindt men in d. „Kunstkroniek".
Zijn broeder THEODORUS MESKER, 1 Febr. 1853
in d. Haag geb., maakte zich vooral als schilder naam en vormde zich grootendeels naar
W. Maris. Bekend zijn zijn „Markt", zijn
„Bloemmarkt" en „Een verkoophuis", alsmede
tal v. stukjes in 't comische genre.
/Vdesmer (FRANZ ANTON) word in 1734 to
Weiler bij 't stadje Stein a. d. Rijn geb. Hij
was d. eerste schrijver over dierlijk magnetism°, naar hem ook mesmerisme genoemd.
Waar MESMER an eerste opleiding heeft genoten , is ons onbekend; v. hem wordt verhaald, dat hij reeds in zijn kindschheid jets
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zonderlings vertoonde, en een bepaalden zir4
voor wanderbaarlijkheden liet doorschijnen_
MESMER studeerde to Weenen onder d. leiding
v. d. beide groote leerlingen v. Boerhaave,.
Stoll en de Haen. Onder toezicht v. de Haen
schreef MESMER zijn dissertatie „Over d. invloed,
der planeten op 't menschelijk lichaam", in
1766. Dit eerste proefSchrift was d. wegwtjzer
voor d. richting, die MESMER in zijn volgend
leven zou inslaan. d. Twistzieke de Haen
legde in d. vurigen jongeling d. eerste grondlaag voor al dat overspannene on hardnek
kige, dat MESMER later bij .'t doordrijven zijner
theorie6a zou vertoonen, waardoor MESMER,
zich, evenals zijn leermeester, zoo gehaat zou
maken bij zijn vakgenooten. Op zijn 32e jaar
nam MESMER opzettelijke proeven om to onderzoeken, welken invloed d. magneetsteen op,
't menschelijk lichaam uitoefende; tegelijk
met hem deed Hell, hoogl. in d.sterrenkunde„
dezelfde proeven en doze meende to hebben
gevonden, dat, door a. d. magneten bepaalder ,
vormentg(bij.harzektnvormen, enz.) on door daaraan versterkingsmiddelen toe to voegen, in bijzondere zioktea
eigenaardige uitwerkselen volgden. Dit kon
onze eerzuchtige, maar tevens ijverige MESMER:
nietverdragen; een ander mocht op 't gebied,
waarop hij zich bewoog, geen ontdekkingen
doen, elk ander moest op zijn gebied door
hem overtroffen worden. Doze onbeteugeldee
on ontembare ijverzucht dreef hem tot een
onafgebroken en allernauwkeurigst onderzoek
en pas tien jaren later trad hij op om d. proeven v. Hell to logenstraffen. Elko vorm v.
magneten leverde dezelfde uitkomsten, ja, hij
ontdekte door voortgezette proefneming on
studio, dat d. kracht, die in d. ziekten
eigenaardige veranderingen teweegbracht, niet.
in d. magneet, maar in horn zelf zetelde, een
kracht, die naar zijn inzien vreemd, nieuw,
nog nooit beschreven scheen to zijn. Hij kon
met die kracht zeer afwisselende verschijnselen to voorschijn roepen, ziekten doen
ophouden, naar willekeur aantrekken on afstooten en noernde haar juist om daze laatsteeigenschap „dierlijk magnetisme". d. Stijl, die
al wat MESMER geschreven heeft, kenmerkt,
is mystiek en onverstaanbaar voor iedereen,
die niet te huis is in d. natuurphilosophische ,
rednigv.tj
Naarrnate nu MESMER'S vreemdsoortige wijze ,
v.ziektnobhadlmrekngzocht werd, wekte die ook meer vijanden
tegen hem op. Daarop bood hij d. verdediging
v. zijn handelingen en een (in zeer mystieken
stijl geschreven) overzicht zijner theorie a,
d. faculteit to Weenen ter beoordeeling aan;
doch Storck, d. president der faculteit, d..
onverzoenlijke vijand v. de Haen, was 't ook
v. diens geliefkoosden leerling MESMER on
oefendo door zijn positie, ala lijfarts v. d..
keizer, enz., een onbeperkt gezag op zijn
collega's uit. d. Verhandeling werd in d..
faculteit niet officieel beoordeeld, maar of ficieus
bespot en zoo werd d. naam v. MESMER langzamerhand door al d. geneeskundigen to
Weenen (op enkele zwakke uizonderingen na)
bespot en ten slotte veracht. Hierop volgde
d. befaamde geschiedenis met een blindgeboren patient°, met name Paradis, die hij,
meende door zijn bestrijkingen ziende to hebben gemaakt on die later bleek blind to zijn
gebleven. Dit fait was een wapen in d. handen zijner vijanden on hij word op keizerlijk
bevel uit Weenen verbannen. Niet afgeschrikt
door daze nederlaag, maar doordrongen v. d.
waarheid v. zijn stelsel, v. d. belangrUkheid
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zijner ontdekking, verliet hij d. hoofdstad v.
Oostenrijk, om na 1778 in Parijs gedurende
een reeks v. jaren a. d. eerste geleerden 't
hook' te bieden. Ook hier vond hij spoedig
vijanden door zijn zonderlinge gedragingen,
vreemdsoortige wtjze v. ziekten to behandelen en zijn hoogen toon tegenover d. gewone
geneeskundigen. Hij bewoonde een groot huis,
waar langzamerhand meer en meer lijders
ter behandeling toestroomden. Zij werden in
een half donkere zaal rondom een middelpunt
door ijzeren ketenen (of draden) in d. handen,
beenen of hall met 't middelpunt of onderling verbondeh (baguet magnetique) en werden dan door MESMER met een ijzeren staafje
of met d. hand op eigenaardige wijze bestreken onder 't spelen eener zachte muziek
op een pianoforte, die door d. lijders niet
werd gezien. Hierdoor ontstonden eigenaardige zenuwverschOnselen, door MESMER crises,
door d. geneeskundige faculteit to Parijs
zenuwtaevaIlen genoemd. Dat deze behandelingswijze door d. faculteit te Parijs als
kwakzalverij werd beschouwd, is niet te verwonderen.
Hij stelde verschill. pogingen in 't werk,
em zijn theorie bij d. academie v. wetenschappen te doen onderzoeken, „maar" zegt
Bertrand (du Magn. Anim., Parijs 1826),
„'tzij door onliandigheid, 'tztj met opzet, hij
bracht 't niet daartoe, dat a. zijn aanzoek
gevolg gegeven word". Na ook met d. societe
royale de modecine vruchteloos onderhandeld
te hebben, knoopte hij vriendschap a. met
d'Eslon, deken der faculteit v. geneeskunde;
laatstgenoemde werd zijn vurigste aanhanger
en verdediger, trad openlijk in d. dagbladen
op, om MESMER'S theorie en praktijk a. te
bevelen, en schreef in Juli 1780 zijn „Observations sur is Magnetisme". Intusschen vertrok MESMER n. Londen om daar te trachten
d. geleerden voor zich in te' nemen. Toen
MESMER n. Parijs terugkeerde, beweerde hij,
dat d'Eslon zijn beginselen niet begrepen en
verkeerd voorgedragen had. Nogmaals had
MESMER 't plan gemaakt Frankrijk te verlaten,
toen een zijner herstelde Alders te ztjnen
voordeele een inteekenlijst opende voor honderd personen, v. wie ieder 2400 francs zou
betalen, waarvoor MESMER zijn theorie en
praktijk a. hen zou leeren. Hierin willigde
MESMER in en hij ontving nu in weinige
maanden 240 000 francs. Door deze gerucht
rnakende inteekening word d. regeering in
1784 aangespoord tot 't opdragen v. een onderzoek naar d. beginselen en handelingen v.
MESMER a. d. faculteit v. geneeskunde, d. academie v. wetenschappen en d. Societe royale
de Medecine. d. Commissie v. deze genootschappen verwierp zijn behandelingsvaze
als kwakzalverij. Hierna verliet MESMER Parijs;
hij doorreisde Engeland, Duitschland en ook
Frankrijk, zonder intusschen op to houden
met zooveel mogeltjk aanhangers voor zijn
uitvinding to werven. In 1799 gaf hij in Parijs
nog een verhandeling over zijn ontdekking
uit on hij bracht d. laatste jaren zijns levens
a. 't meer v. Constanz door. Hij overl. 5 Mrt
1815 to Mespurg op 81-jarigen leeftijd.
d. Werken v. MESMER zijn grootendeels in
't Fransch geschreven. 't Eerste was zijn
dissertatie, 1766. Voorts: „Lettre a Wutzen"
(1775); „Lettre a un medecin stranger" (1775);
„Memoir° sur la decouverte du Magnetisme"
(1778); „Précis historique des faits relatifs au
Magnetism° animal" (1781); „Discours sur le
Magnetisme" (Geneve 1782); „Lettre sur un
fait relatif l'histoire du Magnetisme" (Aix-la- ,
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Chapelle 1782); „Lettre a M. le Comte de
(Parijs 1784); „Lettres a M. Vicq-d'Azir" (id).
Mesmerisme, Zie
't art. magnetism&
(dierlijk).
Mesonero y Romanos (RAMON DE). eon
Spaansch schrtiver, geb. 10 Juli 1803 to Madrid,.
was v. 1820—'28 koopman, daarna bearnbte
blj een bibliotheek on overl. in Apr. 1882. Hij
schilderde vooral 't leven en d. zeden in zijn
vaderstad. Zijn „Obras" verschenen verzameld
in 1881, zijn nagelaten geschriften onder d.
titel „Algo en prosa y verso" (1883).
Mesopotamia (dat is land tuss. d. rivieren) ,
isnwjderz'tghlbidus.
Euphraat on Tigris, in engeren zin alleen 't
noordelijke deel, door d. Arabieren Aldsjesira, d. I. eiland, geheeten. 't Bestaat grootendeels uit een steenachtige, zandige vlakteen vomit d. vilajets of stadhouderschappen
Diarbekr, Bagdad en Aleppo, die deel uitmaken v. Aziatisch Turkije. d. Inw. zijn
hoofdzakelijk Arabieren; bovendien wonen
er nog Koerden a. d. voet v. 't gebergte en
wat Turken, Syriers en Armeniers. In d.
vroegste tijden woonde hier 't Toeranische
yolk der Accadiers; dozen werden echter sedert
d. 3e eeuw v. Chr. door een Semitisch yolk
onderworpen. 't Land k warn achtereenvolgens.
onder d. heerschappij der Babyloniers, Assyriers, Perzen, Macedoniers (Alexander d.
Grooto), Parthen, Romeinen, Arabieren en .
Mongolen, tot 't in 1648 d. Turken in handen
viel. Ten tijde v. d. heerschappij der Romeinen
was 't onderscheiden in Osroene in 't W. met
d. hoofdstad Edessa en Mygdonia in 't 0. met
d. hoofdstad Nisibis. Onder d. Arabieren was
't d. zetel der khalifen. Onder d. heerschappij
der Turken is Mesopotamia tot een onbewoonde woestUn vervallen. Van alle steden
v. dit land was Babylon a. d. Euphraat verreweg d. belangrtjkste.
Mess (PETR US MARINUS), een bekend baddokter to Scheveningen, werd geb. in 1817 teLeiden, waar hij in d. geneeskunde studeerde
en promoveerde (in 1839 op een dissertate„De cephalotribe"). Na voortzetting zijner studien in Duitschland en Oostenrijk vestigdehij zich eerst (v. 1841—'53) to Leiden on vervolgens to Scheveningen, waar hij in 1891 overl.
Belangrijke geschriften v. Kin hand zijn o.
Over beonbreuken en ontwrichtingen” (2 dln,,
1852), „Brieven over Zuidel(jk Frankrijk en
Italia als verbltjf voor borstlijders" (1857),.
„Over het zeebad" (1877) en „Een waarschuwing a. het strand" (1878).
Message, een Fransch woord voor boodschap, geltjk messager een bode beteekent.
illessagerie is een bodenhuis, een inrichting
voor 't vervoer v. reizigers en goederen. Messageries niaritimes (vroeger Mess. impe'riales)
noemt men die groote Fransche stoomvaartmaatschappij, welke v. Marseille en Bordeaux
nit 't verkeer op A frika, Azle, Australie en
Zuid-Amerika onderhoudt (zie 't art. Marseille).
Messala Corvinus (MARCUS VA LERIUS),
een Romeinsch redenaar en geschiedschrtjver,
geb. omstr. 't jaar 70 v. Chr., ontving zijn opleiding to Athena. Cicero beminde horn reeds
als jongeling en schijnt voor 't behoud des
vaderlands veel v. hem verwacht to hebben.
Na d. dood v. Brutus en Cassius, wier partij hij
was toegedaan, schijnt hij echter a. d. instandhouding der republiek gewanhoopt to hebben
en, zich a. d. wensch v. velen, d. zaak
der vrijheid op zich te nemen, onttrekkende,
nam hij liever d. toevlucht tot Octavianus,
dien hij sedert getrouw diende. In 't jaar 34
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werd hij consul; hij voerde oorlog in Galli6 en
stond later a. 't hoofd v. een deel v. Azie.
Hij overl. in 't jaar 3 n. Chr. Als beschermer
v. letteren en kunst begunstigde hij vooral
Tibullus, die hem op zijn krtjgstochten volgde
en in zijn gezangen verheerlijkt heeft. Mr. M.
C. v. Hall voert dezen MESSALA CORVINUS als
hoofdpersoon op in zijn smaakvol tafereel
der letterkundige geschiedenis onder Augustus en gaf dit ook naar hem Ain naam.
Messa,lina (VALERIA), een door haar schandelijke buitensporigheden beruchte vrouw, d.
dochter v. Marcus Valerius Messala Barbatus
en d. gemalin v. keizer Claudius, die v.41-51
regeerde. Zij overtrof in onbeschaamdheid en
wellust misschien alle schaamtelooze vrouwen v. vroeger en later tijd. Schier alle a.
't hof vertoevende officieren, soldaten, slaven
en schouwspelers waren haar minnaars en er
beyond zich nauwelijks iemand to Rome, die
niet uit wellust haar gunst genoten had. Niet
tevreden met zich zelf der schande prijs to
geven, dwong zij d. aanzienlijkste Romeinsche
vrouwen, zich in haar gezelschap a. gelijke
buitensporigheden over to geven, en wie haar
hierin niet to wille was, moest zulks met 't
leven boeten. Eindelijk waagde zij 't zelfs, bij
't leven v. haar gemaal met Cajus Silius, een
raadsheer, openlijk in d. echt to treden, welke
nieuwe schanddaad door Narcissus, een vrijgelatene en vriend des keizers en weleer haar
gunsteling, a. Claudius meegedeeld werd. Daar
doze echter met haar straf draalde en Nar,cissus voorzag, dat zijn leven op 't spel
stond, wanneer 't d. keizerin gelukken mocht,
zich weder in d. gunst v. haar zwakken gemaal to stellen, gaf hij zelf a. een vertrouwde
last haar to vermoorden (46 n. Chr.).
Messana (thans Messina) was in d. Oud-

heid een beroemde stad a. d. noordoostelijke
punt v. 't eiland Sicilia, a. d. straat v. dien
naam; zij werd omstr. 740 v. Chr. door Grieken gesticht. Zij heette eerst Zancle en kreeg
haar nieuwen naam v. d. tyran Anaxilas v.
Rhegium, die hierheen Messeniers voerde.
Spoedig daarop bevrijdde Messana zich en
nam 't door haar gunstige ligging in bloei toe,
tot zij in 396 v. Chr. door d. Carthagers veroverd
en geheel verwoest word. Dionysius d. Oude
v. Syracuse bouwde Messana weder op. In 282
viol 't in d. handen der Marnertijnen. In 't eerste
jaar v. d. Punischen oorlog werd Messana een
Romeinsche bezitting (zie verder Messina).
Messchaert (JOHANNES MARTINUS), een
Nederl. toonkunstenaar, gab. 22 Aug. 1857 te
Hoorn. Hij ontving zijn muzikale opleiding
hoofdzakeltjk v. Meyroos to Arnhem en
bezocht later ter volmaking zijner kunst o. a.
Keulen, Frankfort a. M. en Milnchen. Vooral
d. zang en d. viool waren 't, waarin hij uitmuntte. Met Daniel de Lange vertolkte hij in
1881 d. 16e en 17e eeuwsche composition v.
oude Hollandsche meesters, waardoor hij zich
eon grooten naam verwierf. In datzelfde jaar
werd hij leeraar in d. solozang a. d. Maatschappij tot bevordering der Toonkunst to
Amsterdam en iets later directeur der zangvereeniging „Euterpe". MESSCHAERT is tevens
een der bests oratoriumzangers v. onzen tijd.
Messchert (wir.LEm), een Nederl. dichter,
in 1790 te Rotterdam gab. en 14 Febr. 1844
aldaar overl. Hij was werkzaam in d. boekhandel on verwierf zich vooral naam door
zijn „Veldslag v. Waterloo" (1819), „d. Watersflood" (1820) en „d. Goudon bruiloft" (1825).
Zijn „Nagelaten gedichten" werden na zijn
dood door H. Tollens Cz. bijeenverzameld en
in 't licht gezonden (1849).

een vruchtbaar landschap in
't Z.-W. v. d. Peloponnesus, beroemd door d.
oorlogen v. zijn bewoners met d. Spartanen,
die d. welvarende Messeniers om hun vruchtbaar land benijdden. d. Eerste oorlog duurde
v. 743 tot 724 v. Chr., waarbij d. Lacedaemoniers, vereenigd met d. Atheners, onder aativoering v. Alcamenes in Messenie vielen, zonder a. d. voorslag v. d. koning des lands,
hun geschillen a. d. uitspraak der Amphictyonen of d. Areopagus to onderwerpen, 't
oor to leenen. d. Messeniers verdedigden zich
dapper met hun koning Aristodemus, die om
d. Delphische godspraak in vervulling to
brengen (welke a. zijn yolk d. overwinning
beloofd had, wanneer een jonge maagd uit
dat huis opgeofterd word) zijn dochter vrijwillig offerde, in weerwil v. d. smeekingen
v. haar on haar gelielde. d. Messeniers waren
hierop wel voor eenigen tijd over winnaars,
doch moesten, na d. verovering v. d. bergvesting Ithome, eindelijk bukken. Na verloop
v. bijna 40 jaar snelden zij opnieuw to wapen
om zich onafhankelijk to maken en er ontstond in 685 v. Chr. een tweeds Messenische
oorlog, die met hun volkomen onderwerping
eindigde.
Messias, een Hebreeuwsch woord, iemand
aanduidende, die met olie gezalfd is, maar
bij uitnemendheid gebezigd wordende v. dien
goddelijken koning, welken d. Joden verwachtMessenie,

ten, toen zij, gebogen onder d. heerschappij
der Romeinen, uitzagen naar d. herstelling v.
Davids troon en d. verheifing hunner natio
tot gebiedster over d. geheele aarde. In zulke
grof zinnelijke uitzichten ontaardde echter
later v. lieverlee on onder d. indruk der tijdsgebeurtenissen een verwachting, die in d
geest der oud-Israelietische profetie een veal
hoogere on meer geesteltjke zou hebben moeten zijn. Uit 't geslacht v. David (Jas. XI : 1)
zou naar d. b'elofte, a. dezen gedaan (2 Sam.
XXIII :1-7), to Bethlehem (Mich. V : 1) die
lang beloofde volksredder en goddelijke koning geboren worden, voorafgegaan door
een nieuwe verschtjning v. d. profeet Elia
(Mal. IV : 5) on een tijd v. diepe ellende (Dan.
IX, Joel HI, Zach. XIII), waarvan hij 't yolk
zou verlossen, om bezit to nemen v. een
steeds voortdurend rijk (Joh. XII : 34). Jezus
Christus, die als geestelijk koning in een rtjk
v. waarheid on reinheid (Joh. XVI1I : 37) alle
denkbeeld v. 't stichten eener aardsche hoerschappij v. zich wierp (Joh. VI:15), openbaarde zich, zonder met uitdrukkelijke woorden zich tot Messias to verklaren, als eon,
die in d. hoogsten en zuiversten zin d. voorspellingen der profeten vervullen zou (Matth.
XI : 5, verg. Jos. XXIX :18, XXXV : 5); doch
zijn tijdgenooten, zich tot die hoogere opvat.
ting v. 't Messiasdenkbeeld niet kunnende
verheffen, verwierpen horn; en, ofschoon d,
spoedig daarop gevolgde verwoesting v. hun
geheelen godsdienst- en burgerstaat bun d.
oogen had kunnen openen voor 't valsche
hunner voorstelling en 't ongegronde hunner
verwachting, hebben later onderscheidene per.
sonen, die zich tot Messias opwierpen, eenigen aanhang, sommige zelfs een vrij uitgebreiden aanhang verworven, met name BarCochba in d. 2e, Mozes in d. 5e, Julianus in
d. he eeuw, e. a. In d. 12e eeuw stonden er
onderscheidene Messiassen in PerziC , on Arabia
op en een der laatsten is zekere Sabathae
Sevi, in d. 17e eeuw, omstr. 1625 to Smyrna
gab. en Muzelman geworden ingevolge d.
keus, die hem d. groot-vizier v. Turkije gageven had tuss. d. dood en 't omhelzen v. d.

MES.

427

Islam, ten bewijze, dat 141 voor altijd afstand
deed v. ale aanspraken op 't Messiasschap.
BU d. gestreng Talmudistische Joden is d. verwachting v. een. aardschen Messias als koning
Israbls en d. heerschapptj v. dezen op Davids
herstelden troon in Palestina nog altijd
levendig.
Messier, of d. Oogstbewaarder, een sterrenbeeld tuss. d. poolster, d. Giraffe, d. Grooten
Beer en Cassiopeia. 't Bestaat alleen uit kleine
sterren en is door Lalande ingevoerd en genoemd ter eere v. d. sterrenkundige Messier,
die in d. 18e eeuw in Frankrijk leefde en
zich vooral met d. kometen en nevelvlekken
beziggehouden heeft.
Messina is d. hoofdstad der gelijknamige
Italiaansche prov. en d. belangrijkste handelsstad op 't eiland Sicilia, met 140 000 inw.
Amphitheatersgewijs tegen d. bergen gebouwd, ligt d. stad 11 KM. v. d. noordel. ingang
v. d. straat v. Messina; zij heeft een goede
haven met twee vuurtorens en wordt door
een citadel en verscheidene forten verdedigd.
d. Stad, die na d. aardbeving v. 1783 Willa
geheel nieuw is opgebouwd, is d. zetel v.
een aartsbisschop, v. een universiteit met een
college v. schoone kunsten, v. een academie
voor Wetenschappen en Kunsten, v. een
priesterseminarie en v. verscheidene andere
inrichtingen v. hooger onderwijs. Van d.
straten zijn d. Corso Cavour en d. Via Vittorio
Emmanuela (d. laatste a. d. haven met een
schoon uitzicht n. CalabriO en op d. stad) d.
belangrijkste en v. d. kerken is d. ten deele
nog uit d. tijd der Noormannen afkomstige
kathedraal voor d. kunstgeschiedenis v. 't
meeste belang. In d. nabijheid bevindt zich
d. schoone fontein v. Messina, een marmerwerk v. Montorsoli. Naast Genua en Napels
heeft Messina 't aanzienlijksto scheepvaartverkeer v. alle Italiaansche havenplaatsen.
d. Belangrijkste artikelen v. uitvoer zijn zijde,
zijdewaren, .zuidvruchten, wijn, amandelen,
noten en hazelnoten; ingevoerd worden gesponnen en geweven waren, kolen, hout,
koloniale waren enz. Wat d. industrie betreft,
heeft Messina mousseline-, linnen- en zijdeweverij, bewerking v. koralen en fabricage
v. vruchtensappen. d. Visscherij is een der
hoofdbezigheden der bevolking.
In d. Middeleeuwen (voor d. Oudheid zie
men 't art. Messana) deelde Messina in d. lotgevallen v. Sicilia en kwam 't dus achtereenvolgens in handen v. d. Grieken, Arabieren,
Noren en d. Duitsche keizers, terwijl zij in 1260
met Napels en Sicili0 a. Karel v. Anjou in
handen vial en na d. Siciliaansche vesper
(1282) a. Peter v. Aragon, onder wiens opvolgers
al deze bezittingen a. Spanje kwamen. In
1673 stond Messina tegen Spanje op en riep
't d. hulp v. Lodewijk XIV in, wat d. zending
v. een Nederl. vloot onder de Ruyter en d. dood
v. dozen in d. slag bij d. Etna ten gevolge
had (1676). In d. 18e eeuw werd d. stad door
pest en aardbevingen geteisterd, terwijl zij
in d. 190 v. overstroomirtgen to lijden had. Na
d. Spaanschen successie-oorlog met Napels en
Sicilia onder een afzonderlijke dynastie gekomen, deelde zij sedert in d. lotgevallen v.
't rijk der beide Sicilian. Bloedige opstanden
hadden bij herhaling in Messina plaats, o. a.
1 en 2 Sept. 3847, alsmede in Jan.. Febr. en
Mrt 1848. Op d. bezetting door d. troepen v.
Garibaldi, 28 Juli 1860, volgde 13 Mrt 1861 d.
overgave v. d. citadel a. d. Italiaanschen generaal Cialdini.
Messina (Straat v.), Faro di M. en bij d.
Ouden Fretum Siculum genoemd, is d. zee-
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engte, welke Sicilig v. 't wasteland scheidt.
Haar lengte bedraagt 6, haar breedte wisselt
of v. 1 tot 2 uur. d. Sterke strooming, die bij
afwisseling v. 't noorden n. 't zuiden en v.
't zuiden n. 't noorden gaat, maakt 't doorzeilen sums moeilijk en gevaarlijk. In 't noorden dozer straat waren oudtijds d. Scylla en
Charybdis zeer gevreesd. In sommige deelen
ervan wordt no en dan d. fata morgana in al
haar tooverachtige schoonheid waargenomen.
Messina (ANTONELLO DA) of, zooals zijn
volledige naam luidt, ANTONELLO DEI ANTONII,
00k wel ANTONIO MAMERTINI geheeten, werd
volgens Vasari in 1447 geb. Dezelfde schrijver
verhaalt, dat hij uit Messina afkornstig was,
na zich to Rome gedurende een aantal
jaren in d. teekenkunst te hebben geoefend, n.
Palermo kwam en zich daar d. naam verwierf
v. een bekwaam kunstenaar; later naar Napels
gekomen, werd hij in d. gelegenheid gesteld
bij koning Alfonsus een schilderij v. Jan v.
Eyck to zien, walker levendig koloriet en
schoone behandeling hem aanlokte om n.
Vlaanderen to reizen, ten einde persoonlijk d.
maker te leeren kennen. Vasari zegt verder,
dat die kennismaking plaats greep en d. reeds
bejaarden Jan v. Eyck zoozeer voor d. Italiaanschen kunstenaar innam, dat doze hem
inwijdde in d. door hem gevonden geheimen
der olieverfschilderkunst. Na d. dood v. zijn
Vlaamschen vriend keerde ANTONELLO DA
MESSINA n. Italie terug en verspreidde hij daar
d. door hem aangeleerde kunst. — Tot zoo
ver Vasari. d. Grondigste nasporingen omtrent
dezen kunstenaar gaf echter Puccini in 1809
te Florence in 't licht onder d. titel „Memorie
istorico critiche di Antonello degli Antonij,
pittore Messinese". Een Fransche vertaling
daarvan gaf Bast in d. „Messager des arts et
des sciences". Uit die nasporingen blijkt, dat
ANTONELLO DA MESSINA omstr. 1414 moat gab.
zijn. Wanneer hij zich n. Vlaanderen heeft
begeven, is niet met zekerheid op to maken,
maar uiterltjk kan dit in 1443 geweest zijn;
want voor 1442 hield koning Alfonsus nog
geen hof te Napels en in 1445 (uiterlijk) moat
Jan v. Eyck zijn overl., terwijl tech zijn
invloed op ANTONELLO DA MESSINA getuigt V.
een eenigszins langdurig verkeer. Vermoedelijk is Antonio nog een poos na d. dood v.
v. Eyck in Vlaanderen gebleven. Omstr. 1460
vindt men hem in Venetia, waar hij d. wereldsche genoegens des levens in ruime mate genoot, maar tevens onder zijn leerlingen d.
kennis der olieverfschilderkunst uitbreidde
en eon aantal schilderijen, voornamelijk voor
d. paleizen der edelen, vervaardigde, die, vooral
ook om d. nieuwheid v. d. behandeling, grout
opzien wekten. d. Schilderij echter, welke hij
voor d. parochiekerk s. Cassiano in Venetia
vervaardigde, werd niet al leen om deze eigensehap, maar ook om d. goede teekening en d.
schoonheid der figuren seroenid. Omstr. denzel Eden tijd (1475) schilderde ANTONELLO DA.
MESSINA d. schilderij, welke zich in d. collectie
Ertborn (museum to Antwerpen) bevindt,
„Christus tuss. d. moordenaars a. 't kruis"
voorstellende, geheel in d. trant der Vlamingen geschilderd, ofschoon met d. duidelijke
sporen v. Italiaansche afkomst. Volgens Vasari
zou ANTONELLO DA MESSINA op 49-jarigen leeftijd
overl. zijn; Puccini stelt zijn dood met meer
waarschijnlijkheid in 1493 en in zijn 79e levensjaar. Ofschoon d. invloed V. ANTONELLO DA MESSINA als verspreider der nieuwe wijze v. schilderen, vooral in 't Venetiaansche en Lombardije, niet to ontkennen valt, hechten wij tech
oneindig meer a. d. vrij duidelijk bewezen
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ornstandigheid, dat d. open zin der Vlaamsche
schilders voor d. natuur en 't leven, vrijgemaakt (althans ten deele) v. d. voorschriften
der traditie, door ANTONELLO DA MESSINA n.
Italie werd overgebracht; een omstandigheid,
die niets v. haar waarde verliest, al moet
worden toegestemd, dat d. Florentijners sinds
Masaccio zich op denzelfden weg bevonden.
Wat d. kleur en d. wijze v. behandeling
betreft, oefende 't Vlaamsche element rillsschien nog een grootere aantrekkingskracht
uit dan Florentijners vermochten. Dr. Waagen zegt in ztjn werk over d. kunstwerken v.
Engeland en Frankrijk, dat ANTONELLO DA
MESSINA in zijn werken 't streven naar een
a. d. natuur getrouwe, zinnelijke schoonheid
heeft getoond, 'twelk, gepaard a. een kalmen,
maar zuiveren zin voor d. kerkelijke onderwerpen en a. een joist begrip v. sti,j1, die
werken zeer aantrekkelijk maakte.
Van ANTONELLO DA MESSINA'S werken moeten
er zich vroeger bevonden hebben te Messina
en te Palermo. Te Catanea bevindt zich in d.
kerk S. Maria di Gesu eon schilderij, welke
a. hem wordt toegeschreven; te Venetic bevonden zich vroeger een aantal portretten en
schilderijen v. zijn hand; thans alleen een
buste der madonna in d. verzameling der
academie. Florence (galerij der Uffizi) bezit
v. hem een mannenportret, Weenen een vrij
groote schildertj nit 't paleis v. d. Dogen in
Venetic, voorstellende „d. gestorven Christus,
door drie Engelen vastgehouden en beweend",
Berlijn een portret, een madonna en een
s. Sebastiaan enz.
Messing, Zie Geelkoper.
Mestiezen (v. 't Lat. mixtus, verrnengd)
noemt men in Amerika d. afstammelingen
v. een blank e en een Indiaansche.
Mestor (JOHANNA), een Duitsch beoefenaarster der oudheidkunde, geb. 17 Apr. 1829 te
Bramstedt in Holstein; zij wijdde zich met
zooveel succes a. d. mythologische en archaeologische studio, dat zij in 1873 tot custos v.
't museum v. Vaderlandsche Oudheden te
Kiel aangesteld werd. Zij schreof „Die v aterlandischen Alterttimer Schleswig-Holsteins"
(1877) en vertaalde talrijke archaeologische
werken uit 't Scandinavisch in 't Duitsch.
_Mesa or. Verscheidene kevers leven als
larve en ook wel als volkomen insect in
most, dat is eigenitjk in menschelijke on dierlijke uitwerpselen. Zij behooren voor 't grootste
gedeelte tot d. familien der Bladspriotigen,
der Staphylinen on Histers, loch alleen d.
eersten worden mesttorren genoemd. Zij worden gebracht tot d. geslach ten Geotrupes, Copris,
0 nthophagus, Oni icellus, Aphodius en Psammodius. d. Larven zijn alle wormvormige
dieren, die steeds in een halven cirkel gebogen liggen on een witte of geelachtige
weeke hued bezitten, met een kastanjebruinen
boornachtigen kop on zes hoornachtige bruine
pooten a. d. drie °erste ringen v. 't lijf. d.
Grootste mesttor in ons vaderland is d. Geotrupes stcrcorarius L., welke in paardenmest
leeft; hij heeft geen hoornen, dock slechts
horte puntjes op d. kop, een glad borststuk on
d. zijrand v. d. kop over d. oogen uitstekende,
zoodat doze in tweeen gedeeld schijnen; zij
is ovaal, hooggewelfd, weinig blirkkend zwart,
met 14 diepe strepen op d. dekschilden, fraai
violetkleurig blinkend a. d. onderzijde, met
plekken v. goudglanzige haartjes a. d. voorpooten. De 't meest voorkomende soorten v.
mesttorren behooren tot 't geslacht Aphodius,
o. a. dat blinkend zwarte torretje met vermiljoenroode vleugeldekken, dat men in d. eerste
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warms voorjaarsdagen zoo dikwijls op straatwegen ziet rondkruipen.
Meszaros (LAzAaus), een Hongaarsch generaal en minister v. Oorlog, geb. 20 Febr. 1796
te Baja; sedert 1844 overste, word htj in 1848
minister v. Oorlog, maar hij trad reeds 14 Apr,
1849 af. In 't begin v. Juni v. dat jaar kreeg
hij 't opperbevel over 't leger; hij ging na,
1. capitulatie bij Vilagos (13 Aug. 1849) n.
Turkije, daarna n. Frankrijk en Amerika en ten
laatste n. Engeland en overl. 16 Nov. 1858 teEywood (Herefordshire). Een levensbeschrijving v. Meszaros met brieven verscheen ins
1866 to Pest.
Meta, een linker zijrivier v. d. Orinocoin 't N. v. Zuid-Amerika, ontstaat in Columbia
uit d. vereeniging v. d. Rio Negro en d. RioHumadea, die beide in d. oostel. Cordillera's,
t. Z. v. Bogota ontspringen, en stroomt door d. llano's oerst n. 't N.-0. en vervolgens n.'t 0„
't Grootste deel v. zijn 1160 KM. langen loop
ligt in Columbia, 't laatste gedeelte in Venezuela. Tot Cobugaro is hij voor groote stoombooten bevaarbaar.
Metacentrum. Als een vast lichaam op
een vloeistof drijft en in evenwicht is, kan
dit evenwicht stabiel of labiel zijn en moeten,
d. zwaartepunten v. 't lichaam en v. d. verplaatste hoeveelheid vloeistof in d. zelfde,
verticals lijn (a) liggen. Wordt nu 't lichaam
een weinig gedraaid, dan zal doze lijn (a)
een schuinen stand t. o. v. d. verticaal innemen en zal 't zwaartopunt der verplaatste
hoeveelheid vloeistof een ander punt zijn,
't Vaste lichaam was nu in d. eersten stand
in stabiel evenwicht, als d. verticaal door dit
nieuwe zwaartopunt d. lijn (a) boven 't zwaartepunt v. 't lichaam snijdt en in labiel evenwicht, als d. verticaal door 't niouwe zwaartopunt d. lijn (a) beneden 't zwaartepunt
't lichaam sntjdt. Viol dit snijpunt (metacentrum
genoemd) in 't zwaartopunt v. 't lichaam zeli,
dan was dit in indifferent evenwicht. Voor
een schip is 't daarom 't best, dat zijn zwaartepunt zoo laag mogelijk ligt.
Metalen en Metalloiden. Men is veelal
gewoon d. grondstoffen to verdeelen in metalen en niet-metalen. Die verdeeling is kunstmatig, omdat tuss. d. groepen geen scherpegrens to trekken is. d. Verdeeling der grondstoffen in metalen en niet-metalen heeft haar
grond in verschil v, physische en scheikundige
eigenschappen. d. Metalen zijn over 't algemeen
goede geleiders voor warmte en electriciteit
en vormen met zuurstof en waterstof bases,
terwtjl d. metalloiden met zuurstof on waterstof zuren vormen. Vele grondstoffen evenwel
vormen met zuurstof en waterstof verbindingen, die zich als zuren en bases tevens kunnen verhouden of vormen daarmee zuren
bases.
Ook d. metalen worden dikwijls in groepen
verdeeld, maar ook doze verdeeling is kunstmatig on moeilijk vol to houden, daar er metalen zijn, die men zoowel tot d. eene als tot,
d. andere groep kan brengen. Genoemde verdeeling der grondstoffen levert in ieder geval,
bij d. behandeling dozer en harer verbindingen, eenig gemak op. Zie ook 't art. element.
Metalen in heraldie.k, Zie Wapenkunde.
Metallochromie. Onder dozen naam verstaat men d. kunst langs galvanischen weg
metalen to kleuren. Eliertoe wendt men vooral
loodoxyde aan, hoewel men ook vele andere
oxyden daarvoor gebruiken kan. 't Loodoxyde
wordt in kali opgelost en in doze oplossing
wordt 't to kleuren metaal gedaan. Brengt
men nu d. positieve pool of anode v. een
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zwakken galvanischen stroom in gemeenschap met dat metaal en d. negatieve pool
of kathode met een stuk platina, eveneens in
doze vloeistof gedompeld, clan begint 't metaal zich to kleuren. d. Kleur zelf is afhankelijk v. verschill. omstandigheden. d. Scheikunde kan v. dit verschUnsel een voldoende
verklaring geven. Aan d. positieve pool nl.
komt zuurstof vrij, als gevolg eener water.ontleding, welke zuurstot zich in statu nas-cendi vereenigt met 't loodoxyde in oplossing
-tot loodperoxyde, dat in kali onoplosbaar is.
Dit loodperoxyde moet zich derhalve op zijn
plaats v. wording afzetten en hecht zich a.
't metaal.
Hoewel loodperoxyde een bruine kleur bezit,
kan 't metaal hterdoor iedere kleur erlangen,
-welke kleur afhankelijk is v. d. dikte v. 't
laagje loodperoxyde, waarmee 't metaal bedekt is. d. Oorzaak hiervan moot gezocht
worden in d. interferentie.verschijnselen v.
licht.
d. Uitvinder der metallochromie is Becquerel.
Hoewel weinig, vindt zij eenige toepassing
in 't kleuren v. voorwerpen, vervaardigd v.
koper en zijn alliages.
Metalloiden, Zie Metalen.
Metallurgie is d. leer v. d. afscheiding
,der metalen uit hun ertsen.
of metamorphosis
Metamorphose
beteekent gedaanteverwisseling, vervorming;
bijv. v. menschen in dieren, boomen, steenen,
bionnen enz., gelijk dit in fabelen der Oudlieid, vooral in d. Metamorphosen (eon bekend
gedicht) v. Ovidius, wordt voorgesteld. — In
plantkunde geeft men d. naam metamorphose a. d. vervorming of ontwikkeling v.
sommige organen tot andere. Zoo zijn bijv.
verschill. deelen v. een bloern slechts vervormde bladeren. In d. dierkunde verstaat
men onder metamorphose een reeks v. ontwikkelingsverschijnselen a. een en 'tzelfde
bijv. v. ei, larve, pop en insect. —
In d. geologie spreekt men vooral v. meta-morphische gesteenten, wanneer men d. veelvuldige veranderingen aanduidt, welke d.
gesteenten door d. invloed v. lucht en water,
verweering enz. kunnen ondergaan. — Metamorphieten is d. naam v. een secte in d. 16e
eeuw, die leerde, dat 't lichaam v. Jezus bij
zijn hemelvaart in God veranderd was.
Metaplasme is een Grieksch woord, dat
vervorming, verandering beduidt, bijv. v. een
woord in d. verbuiging.
Metaphora of Metaphoor noemt men
in d. redek undo d. overdrachtelijke spreekwljze of figuur, waarbij een woord of denkheeld met een oneigenlijke uitdrukking wordt
.aangeduid; bijv. wanneer men spreekt v. ,d.
rozen der wangen" voor d. op rozen gel Okenden
'
blos der wangen, v. een „woud v. masten"
voor een groote menigte schepen, of ook, als
-men een beroemd redenaar d.„Chrysostomue
v. zijn tijd noemt of „gelukkig worden" uitdrukt als „d. haven des hells binnenloopen".
d. Eisch dozer leenspreuk is, dat zij duidelijk
verstaanbaar moet zijn en in overeenstemming met d. aard of d. wa ardigh eid v. 't onderwerp. Tegen 't eerste zou men zich vergrijpen, indien men v. iemand, die een stil leven
geleid had zonder afwisseling, zei, dat „zijn
Leven gelijk was a. een koemado
egoe" — daar
slechts weinige menschen weten, dat d. naam
koemadoegoe in d. binnenlanden v. Afrika
gegeven wordt a. die bijna zonder verval
loopende rivieren, welke d. vlakten aldaar
besproeien. En tegen 't tweede zondigt bijv.
onze dichter de Decker, als htj d. bade om
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schuldvergiffenis bij God uitdrukt met d.
woorden, dat Hij (als een koopman op 't
kantoor) „zijn genadepen v. achter 't oor
trekke, haar in 't blood zUns zoons doope en
onze schulden doorhale". Metaphorisch beteekent dus overdrachtelijk, zinnebeeldig.
Metaphrase of -is, een oorspronkelijk
Grieksch woord, dat overzetting of vertaling
beteekent. Metaphrast is een vertaler, maar
ook een overschrijver.
Metaphysica of bovennatuurkunde
is d. zuiver bespiegelende (speculatieve) wijsbegeerte, door d. Duitschers ook wel transcendentaal-philosophie genoemd ; zij is d. hoofdwetenschap der theoretische wijsbegeerte,
waarvan 't voorwerp d. bovenzinnelijke kennis
is. Daze wetenschap heeft haar Griekschen
naam bij toeval ontvangen: 't is bekend, dat
Aristoteles in d. boeken, welke later onder
d. titel „Metaphysica" vereenigd werden
(omdat zij aldaar op d. behandeling der „physica" volgen), ook dezelfde onderwerpen behandelt, die v. toen of d. hoofdinhoud v. 't
theoretisch gedeelte der wijsbegeerte hebben
uitgemaakt en welke niet over d. vorm der
kennis, maar over 't wezen en d. hoogate
voorwerpen daarvan of over d. inhoud on
d. beginselen dezer kennis zelf handelen en
daarom, vooral in tegenstelling met d. logica
als formeele wetenschap, d. bespiegelende wijsbegeerte on tegenover d. empirische natuurleer
d. metaphysica uitmaken. d. Metaphysica is
daarom ook 't hoofddoel der wijsbegeerte,
omdat •alle verscheidenheid der wijsgeerige
gevoelens lioofdzakelijk v. 't verschil in d.
gronden dozer wetenschap voortspruiten.
Daarom noemde men haar ook d. eerste en
voorn. wijsgeerige wetenschap en daarom ook
wordt niot zelden d. naam metaphysicus v.
gelijke beteekenis met dien v. wijsgeer beschouwd. Want bij alle wijsgeerige redeneeringen komt 't er hoofdzakeltjk op a., wat
men voor 't grondwezen der dingen aanziet
en hoe men kennis daarvan mogelijk acht;
hiernaar zijn d. stelsels der metaphysica
en in 't algemeen die der wijsbegeerte verschillend. Sedert Aristoteles heeft d. metaphysica een eerste plaats in d. rij der wetenschappen bekleed; doch eerst in 't begin der
180 eeuw was 't, dat Wolf in Duitschland
haar een bepaalden stelselmatigen vorm gaf;
hij verdeelde haar in ontologie, cosmologie
en theologie. In d. eerste ging hij v. d. afgetrokkenste begrippen v. 't zijn uit, om daaruit
vervolgens 't wezen der wereld en dat v. God
to verklaren. d. Nieuwere wijsbegeerte heeft
andere begrippen omtrent d. metaphysica
doen ontsteen en zelfs heeft men d.mogelijkheid v. zulk een wetenschap in twijfel gesteld. Kant stelde in d. plaats der metaphysica slechts een critiek ervan voor („Prologomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik"),
waarin hij door zijn aanhangers gevolgd ward.
Volgens d. mooning v. Kant, dat 't bovenzinnelijke buiten d. kring v. ons kenvermogen
ligt, kon er ook voor hem geen metaphysica
in d. gewonen zin bestaan (zie Kant), ofschoon
hij v. een metaphysica der natuur en zeden
spreekt. Intusschen kon d. behoefte v. d.
geeft tot een hoogere en wijsgeerige wereldbeschouwing to geraken zich mac d. uitkomst
niet vergenoegen, welke d. ervaringskennis
alleen voor d. zekere houdt, en er kwamen
daarom spoedig na Kant nieu we stelsels v.
metaphysica op. die d. pleats v. d. oude
bovennatuurkunde, die door hem daaruit met
recht was verdrongen, wader poogden in to
nemen. Zoo kwamen Fichte's Wissenschafts-
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en Schelling's Identiteits-leer (zie Fichte On
8chelling), die d. vroegere tegenstelling v.
a priori en a posteriori, op welke d. oude
metaphysica zich grondde, in d. onmiddellijke
intellectueele aanschouwing trachtten op to
lossen, en eindelijk Hegel's wetenschap v.
't begrip, dat zich tot d. wezenlijkheid ontwikkelt, achtereenvolgens to voorschijn en daze
oefenden eenigen tijd een grooten invloed
(vooral in Duitschland) uit. In d. laatsten tijd
heeft zich daar 't ernpirische materialisme
weer in tegenstelling net en als reactie tegen
d. overdreven bespiegeling vertoont. 't Materialisme der FransChe wtjsgeeren v. d. 18e eeuw,
dat op d. metaphysica v. Descartes volgde,
. word in d. 19e door 't eclectisme v. Royer
Collard en Cousin en door d. psychologie der
Schotsche wijsgeerige school v. Reyd on
Dugald Stewart bestreden. Echter heeft 't
empirisme sedert Baco in d. wetenschappen
en sedert Locke in d. wijsbegeerte, vooral in
Engeland, Frankrijk en zelfs in Duitschland,
veel aanhangers gehad, die d. oude en nieuwe
metaphysica voor een ijdele bespiegeling hielden: een gevoelen, dat onder d. mannen der
wetenschap meer en meer veld gewonnen
heeft. Evenwel blijven er nog vele beoefenaars
der wijsbegeerte als voorstanders v. een metaphysica over, die d. gronden der menschelijke
kennis a priori poogt op to sporen on welke
v. d. formeele denkleer of d. logica onderscheiden is. Aangezien d. metaphysica d.
moeilijkste wijsgeerige onderzoekingen bevat,
verstaat men wel eens onder 't woord „metaphysisch" al wat zeer afgetrokken, diepzinnig
on boven d. gewone opvatting verheven is
en waarover 't gewone menschenverstand
niet in staat is een oordeel to vellen.
Metapontum
of Metapontion, eon.
Grieksche stad in Beneden-ItaliO (Groot-Griekenland), a. d. golf v. Tarente, omstr. 700
v. Chr. door d. Achae6rs gesticht. In d. Zen
Punischen oorlog sloot Metapontum zich bij
Hannibal a., die d. inw., welke d. wraak der
Romeinen vreesden, bij d. ontruirning v.
Italie mee naar Afrika nam, waarop d. stad
allengs to niet ging. Puinhoopen ervan vindt
men nog bij 't tegenwoordige Torremare. d.
Grieksche wijsgeer Pythagoras is to Meta
pontum overl.
Metastasio

(PIETRO ANTONIO DOMENICO

Doze vermaarde Italiaansche
dichter, d. schepper v. 't nieuwere zangspel
in zijn vaderland, heette eigenl. TRAPASSI. Hij
was d. zoon v. een soldaat on word in 1698
to Assisi gob. Nadat hij reeds in zijn kinderlijken leettijd bl(jk v. buitengewonen aanleg
voor poezie en improvisatie gegeven had, had
hij 't geluk, d. aandacht to trekken v. een
vermogend rechtsgeleerde, met name Gravina,
die voor 's jongelings opleiding zorgde en hem
bij zijn dood al zijn bezittingen naliet. Na als
lyrisch-dramatisch dichter met 't door Sardi
op muziek gezette zangspel „Didone abbandonata" to zijn opgetreden, oogstte hij weldra
een zoo grooten roem in, dat keizer Karel VI
hem in 1729 tot hofdichter to Weenen beBONAVENTURA).

noemde en hem een aanzienlijk jaargeld toelegde. Hij overl. aldaar 12 Apr. 1782. d. Beste
uitgaven zijner dichtwerken (onder welke d.
„Opera's" en „Contate's" 't meest bewaard
zijn) zijn die, welke to Parijs (1780—'82, 12 dln)
en to Mantua (1816—'20, 20 dln) zijn uitgeg.
Metastasis of metastase, een Grieksch
wo)rd, vooral in d. geneeskunde gebruikt
m d. verplaatsing v. een ziektestof a. to
duiden; d. overgang v. een ziekte uit 't eene
lichaamsdeel naar 't andere.
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Metastrophe,
een Grieksch woord, d.
afwending der gedachten v. een zaak beteekenende.
Metathesis of omzetting. Aldus noemt
men in d. spraakkunst d. omzetting of 't verplaatsen v. letters, die men zoo vaak bij 't
overbrengen v. eenig woord uit d. eene taal
in een andere Waarneemt: zoo bijv. Hercules
v. .Heracles, Theaki v. Ithaca, bron v. born,.
godsvrucht v. godsvurcht, enz.
Metauro (in d. Oudheid Metaurus), een
rivier in d. Italiaansche prov. Pesaro-Urbino.
Zij ontstaat in d. A pennijnen uit d. vereeniging
v. d. Meta en d. Auro, stroomt n. 't N.-0. en
mondt na een loop v. 110 KM. t. Z.-0. v.
Fano in d. Adriatische Zee uit. Zijn dal vormt
d. hoofdtoegang v. Boven- n. Midden-Itali6.
In 207 v. Chr. word a. d. Metaurus een slag
geleverd tuss. d. Romeinen on d. Carthagers,
waarbij d. laatsten onder Hasdrubal, d. brooder
v. Hannibal. d. nederlaag laden.
Metaxas (ANDREAS, graaf), een Grieksch
vrijheidsheld en staatsman, gob. in 1786 op
Cephalonia; hij versloeg in Mrt 1821 d. Albaneezen bij Lala in Elis, vergezelde in Oct. v.
dat jaar 't gezantschap, dat door 't Voorloopig
Bewind n. 't Vorsten-Congres v. Verona was
afgevaardigd, en ward bij zijn terugkeer in 1823
lid v. d. nieuwe Grieksche regeering, in 1827
minister v. Oorlog en na d. dood v. d. ministerpresident Capodistria lid v. d. regeeringscommissie, die zich tot d. komst v. koning
Otto met 't bestuur belastte. In 1840 word
METAXAS nogmaals minister v. Oorlog en v.
1843—'44 was hij president v. 't ministerie
en minister v. Buitenlandsche Zaken. In 1849=
belastte hij zich met d. portefeuille v. Financi6n; hij was vervolgens v. 1850—'54 gezant
to Constantinopel on overl. 8 Sept. 1860 to
Athene. — Zijn neef, graaf CONSTANTIJN
METAXAS, eveneens generaal in d. Griekschen
vrijheidsoorlog, gob. in 1793 op Cephalonia,
voerde bij 't uitbarsten v. d. vrijheidsoorlog
een schaar CephaloniOrs in d. Peloponnesus
a., waarom hij door d. Engelsche regeering
verbannen word. In 1822 ward hij minister v.
Justitie in 't eerste Grieksche ministerie;
in 1824 verdedigde hij met good gevolg Missolonghi en in 1826 zuiverde hij d. Aegelscha
Zee v. zeeroovers. Onder koning Otto word
METAXAS staatsraad en senator en hij overl.
in 1870 op Cephalonia. Zijn zoon Epaminondas
gaf zijn memoires over d. vrijheidsoorlog
in 't
Metelerkamp (RUTGER), een Nederl. staatsman, geb. 4 Mrt 1772 to Gouda, studeerde en
promoveerde to Harderwijk in d. rechten,
was achtereenvolgens in zijn geboorteplaats
en to 's-Gravenhage gevestigd en overl. 9 Jan.
1836 in laatstgenoemde stad, waar hij lid v.
d. Tweede Kamer der Staten-Generaal on v.
d. Raad v. State was. Van zijn geschriften
noemen we: „d. Toestand v. Nederland in
vergelijking met dien v. andere landen v.
Europa" (3 dln, 1805), „Regeeringsvorm der
Vereenigde Nederlanden na d. verheffing v.
Prins Willem Frederik v. Oranje-Nassau tot
souveTeinen worst" (1815) en „Verhandeling
over d. vrijheid v. d. handel, beschouwd als
algemeen beginsel v. staathuishoudkunde"
(1835).
Metelino, Zie Lesbos.
Metellus was d. naam v. eenige beroemde
Romeinen, waarvan d. voorn. zijn: 1. QUINTUS
CAECILIUS METELLUS, met d. bijnaam MACEDONICUS, dien hij door d. vermeestering v. geheel Macedonia, dat sedert een Romeinsche
provincie bleef, verwierf. Hij word vervolgens
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tot consul verkozen en voerde met niet min der geluk d. oorlog in Spanje, waarna hij nog
in 't jaar 622 v. Rome 't ambt v. censor be kleedde. Hij stierf in een hoogen ouderdom
en het 4 zonen na, die alien d. hoogste staats
bedieningen bekleed hebben. 2. QUINTUS CAE •
CILIUS METELLUS NUMIDICUS, als veldheer niet
minder beroemd, verkreeg zijn bijnaam door
d. gelukkig gevoerden oorlog tegen d. Numi
dischen koning Jugurtha. Wij leeren hem uit
Sallustius kennen als een ongemeen workzaam, verstandig en dapper veldheer en een
braaf en edel man, die echter op zijn ouden
adel vrij trotsch was. 't Gelukte Marius, die
zich door hem beleedigd achtte on hem een
onverzoenlijken haat toedroeg, hem to noodzaken, om Rome to verlaten en n. Smyrna
d. wijk to nemen. Hij werd echter op d. vereerendste wijze uit zijn hallingschap teruggeroepen on zijn intocht in Rome geleek een
triomf. Zijn zoon, v. gelijken naam, die zich
insgelijks als veldheer in d. oorlog der bondgenooten on tegen Sertorius in Lusitani0 roomrijk onderscheidde, verkreeg d. bijnaam PIUS,

wegens zijn voorbeeldige kinderlijke liefde,
welke hij bij d. bewerking v. d. terugroeping
zips vaders a. d. dag legde.
Metempsychose, Zie Zielsverhuizing.
Meteoren, Zie Luchtverschijnselen.
Meteorologie of leer der dampkringsverschijnselen (zie Luchtverschijnselen). Doze natuurkundige wetenschap houdt zich bezig
met 't onderzoek v. d. verdeeling der warmte
over d. oppervlakte der aarde on in d. dampkring, d. oorzaak der aardgordels, der jaargetijden on der klimaten, d. drukking der
dampkringslucht on haar uitwerkingen op d.

barometer, d. winden, stormen, hozen, d. verdamping, d. vochtigheid v. d. dampkring, d.
dauw, rijp, navel, wolken, regen, sneeuw,
tizel, Nag
el, waterhozen, d. electrische meteo-
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v. meteorologische stations a., die tegenwoor
dig bij alle beschaafde volken worden gevonden. In Nederland heeft men een meteorologisch observatorium on een magnetisch observatorium to Utrecht. 't Eerste congres v.
meteorologen had in Sept. 1873 to Weenen
plaats.
Meteoorsteenen, Zie Aerolithen.
Meter, Zie Maten en Gewichten.
Meteren (EMMANUEL VAN), to Antwerpen
in 1535 gab., vertrok als jongeling n. Londen,
waar hij zich als koopman vestigde. Zich voor
zaken in zijn geboortestad bevindende, werd
hij er wegens hervormings- en vrijheidsgezinde•
begrippen gevangen genomen, doch als Engelsch onderdaan door tusschenkomst zijner
vrienden ontslagen. Naar Londen teruggekeerd,.
deed hij met zijn neet, een beroemd aardrijkskundige, een reis door Engeland on Ierland.
In 1583 werd hij consul der Nederlandschekooplieden to Londen en hij overl. aldaar
18 Apr. 1612. Hoogst belangrtjk wat d. inhoud
aangaat, vooral met betrekking tot Antwerpen, doch stroef on droog v. still is zijn „Nederlandsche historie", na een inleiding aanvangende met 't begin der onlusten en loopende
tot 1611. Zonderling was 't lot v, dit work.
d. Schrijver had 't n. Duitschland gezonden,
ten einde er d. platen voor to laten graveeren; doch men vertaalde 't handschrift in
't Hoogduitsch on Latijn en gaf 't aldus verminkt in 't licht, waarop VAN METEREN 't

terstond in 't oorspronkelijk Nederduitsch ter
parse zond (Delft 1599), waarna een aantal

herdrukken zijn gevolgd, alle nauwkeurig vermeld bij Paquot, „Mem." F. XII. d. Laatsteuitgave (Gorinchem 1743-1763, 10 din) heeft

't work in stijl on taal verbeterd.
Methaan, moerasgas of mUngas, (011 4) is.
een gas, dat zich vormt bij d. rotting v. organische stoffen onder water en op vele plaatsenren, als 't weerlicht, d. donder, 't s.Elmus- ; in groote hoeveelheid uit d. grond voor
vuur enz., en d. optische meteoren, als d. regendag komt (o. a. bij Bakoe a. d. Kaspischeboog, d. bijzonnen on bijmanen, d. opdoeming, , Zee). Synthetisch ontstaat 't o. a. bij 't leiden
d. fata morgana, enz. d. Toestand v. d. dampv. d. dampen v. zwavelkoolstof en zwavelkring en d. weersgesteldheid in 't algemeen
waterstof over gloeiende koperspanen volgenstrokken reeds d. aandacht der Grieken on
d. vergeluking
Romeinen; zij deden gewichtige waarneminCS2 + 2 112 S 8011=4Cu2S-1-CH 4 .
gen on opmerkingen, maar 't ontbrak hun a.
doelmatige werktuigen, die bij 't behandelen
Men kan ook, om 't to verkrtjgen, een
der meteorologie onontbeerlijk zijn, terwijl
mengsel v. natriumacetaat on natron verzij tevens d. richting niet kenden, in welke
hitten. 't Ontstaat dan volgens d. yergelijking:
d. dampkringsverschOnselen moeten waar02 113 Na02 + NaOH = CH 4 + CO3 Nat .
genomen worden. Later, toen d. wetenschappen weer herleefden, kreeg ook d. meteorologie eon nieuw leven; dit kon evenwel niet
gunstig genoemd worden, want d. meeste
geleerden beschouwden haar alleen als een
Iniddel om d. weersgesteldheid to voorspellen.
Nadat d. barometer on d. thermometer uitgevonden waren,. kregen d. nasporingen der
meteorologic) meer waarde. Nog langen tijd
editor bleven d. vorderingen, die men in
daze wetenschap maakte, uiterst goring. Eerst
in d. 18e eeuw gaven d. nasporingen v. onzen
landgenoot Musschenbroek haar 't recht , op
d. naam wetenschap. Franklin verklaarde d.
electrischen aard v. d. bliksem, de Saussure
on de Luc vonden nieuwe werktuigen uit on
deden ijverige waarnemingen in d. Alpen on
d. keurvorst Karel Theodoor v. d. Palts
stichtte een meteorologische vereeniging to
Mannheim, die veel nut stichtte. Tot nu toe
bepaalden zich evenwel d. meeste waarnemingen tot 't westeltjke halfrond. Alexander
von Humboldt was d. eerste, die 't spoor
baande tot sdergelijke waarnemingen in d.
tropische gewesten. Hij beval d. oprichting

Methaan is een kleur- en reukeloos gas,_
dat in water onoplosbaar is en met een zwak
lichtende vlam brandt. Met 2 volumina zuurstof (of 10 vol. lucht) geeft 't een heftig ontplof baar mengsel.
Methfessel (ALBERT GOTTLIEB), een Duitsch•
liederen-componist, gab. in 1786 in Thttringen
on overl. in 1869 to Heckenbeck in Brunswijk.
Hij was v. 1822—'32 muziekdirecteur to Hamburg en v. 1832—'42 hofkapelmeester teBrunsw.tjk. Behalve een aantal liederen heeft
men ook klavierstukken, sonates, een opera,
en een oratorium v. zijn hand.
Method° (v. 't Grieksche methodos, Lat..
methodus, navorsching) beteekent in d. algemeenen zin een regel- on planmatige handelwijs om tot een bepaald doel to geraken. d.
Ware method° is op d. wezenitjken aard der
dingen gegrond, maar haar vorm is 't gevolg
v. een vrij onderzoek. In d. strengsten zin
opgevat, behoort d. methode tot d. wetenschapen geeft zij a. d. behandeling v. d. onderwerpen
der menschelijke kennis haar wetenschappelijk karakter. Evenwel is d. nauwkeurige ,
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of stelselmatige methode over 't algemeen
weinig bemind; men vindt haar ernst veelal
-droog en vervelend; reden, waarom vele
schrtjvers, die d. bespiegelende wetenschappen populair behandelden, a. d. fragmen- tarische behandeling boven d. stelselmatige
.d. voorkeur hebben gegeven, die echter
-slechts dan op een wetenschappelijk karakter
-aanspraak maken kan, wanneer een metho, disch denken daarin doorstraalt. Er bestaan
verschill. snorten v. methoden, die al naar d.
.card en 't doel der bijzondere wetenschappen
gewijzigd moeten zijn. d. Schijnbaar strengste
is d. mathematische of Euclidische methode,
welke d. voorgedragen leerstellingen door een
-onafgebroken opvolging v. verklaringen, be.sluiten en bewijzen d. hoogste klaarblijkeltjkheid bijzet. Zij is echter slechts voor een wetenschap, die, gelijk d. wiskunde, alleen met
formeele grootheden to doen heeft en zekere
begrippen als uitgemaakt a priori kan aannemen, met good gevolg aan to wenden, ofschoon Spinoza haar bij zijn wijsgeerige be.spiegelingen heeft gebruikt en Wolf d. meening
voorstond, dat Been strenge wetenschap een
.andere dan d. mathematische methods, welke
hij ook d. eenig rationeele noemde, hebben
kan. Men onderscheidt, als verschill. in uitgangspunt en behandeling. d. analytische en
d. synthetische methode. d. Eerste is ontledend
-en gaat v. d. bijzondere deelen tot d. gronden
, en bestanddeelen der begrippen, v. 't onderzoek der deelen tot 't geheel, over, terwijl d.

d. leerling behandeld wordt. d. Catechetische
methode richt haar vragen a. d. leerling zoo
in, dat d. antwoorden d. strekking moeten
hebben 't onderwerp verder to ontwikkelen
en duidelijker to maken. Eindelijk noemt men
d. methode Socratisch, als d. leerstof in 't
gesprek met d. leerling of d. leerlingen wezenlijk gevormd wordt en door hen zelven
wordt gevonden, terwijl d. leeraar door zijn
vragen slechts d. gang v. hun nadenken
leidt en 't in een bepaalde richting tot 't behandolde onderwerp blijft besturen (Zie Socra-

synthetische uit d. grondstellingen en alge.
meene begrippen 't bijzondere en samenge-stelde afleidt. Door d. analytische methode
verheft men zich tot d. beginselen, door d.
.synthetische ontwikkelt men wat in d. aan•
genomen of verkregen beginselen vervat is.
•d. Eerste dient meer tot d. verkrijging, d.
andere tot d. uitbreiding en voorstelling der
wetenschap. Met betrekking tot d. wijsbegeerte onderscheidt men (1. ontoereikende
empirische reflexie-methode, welke haar voorwerp als onmiddellijk of door d. waarneming
verkregen aanneemt en daarop d. logischen
vorm v. redeneering toepast, v. d. bespiegelende of immanente methode, wier working uit
't begrip voortspruit. Volgens Hegel is d.
methode 't zich zelf verklarende begrip, want
begrip bevat d. natuur v. 't voorwerp en d.
kennis daarvan is in d. ontwikkeling v.'tgeen
in 't begrip gelegen is.
d. Ernpirische methode is die, walks v. d.

field, die in 1732 tot d. sects toetrad. d. Eerste
ging in 1735 met drie zijner medebroeders n.
Georgia in Noord-Amerika, om a. d. bekeering
der heidenen to arbeiden, en leerde daar d.
inrichting der broedergemeente kennen, naar
welker voorbeeld hij bij zijn terugkomst in
Engeland zijn genootschap uitbreidde, dat nit
jonge geestelijken bestond. Wesley verzamelds nu een kleine gemeente to London,
welke in een afzonderlijk huts haar godsdienstoefening hield, doch verbood a. haar leeraren
d. kansel, waardoor allengs d. afscheiding der
Methodisten v. d. bisschoppelijke kerk bewerkt werd. Zij predikten nu in d. open lucht,
vervolgens in eigen huizen (door hen tabernakelen genoemd) over 's menschen natuurNice verdorvenheid en drongen met eon wegslepende welsprekendheid op boete en bekeering a,an. d. Twist tuss. Whitefield en Wesley
over d. voorbeschikking had in 1741 ten gevolge, dat d. Methodisten zich in twee partijen
verdeelden, die zich Whitefieldianen on Wesleyanen noemden, waarvan d. eersten 't gevoelen eener onvoorwaardelijke. doch d. laatsten eener algemeene voorwaardelijke voorbeschikking ter zaligheid voorstonden. Tot
d. dood v. Wesley in 1791 gebruikten beiden
't avondmaal in d. bisschoppeltike kerk; doch
naderhand zonderden zij zich of en zij vieren
nu die plechtigheid in hun eigen bedehuizen.
't Bijzondere kenmerk v. 't geloof dozer gezindheid bestaat alleen hierin, dat zij a. d.
stellige leeringen des Christendoms een grootere waarde hecht dan d. Engelsche kerk gewoon is en 's menschen bekeering voor 't
work eener oogenblikkelijke sterke gemoedsbeweging houdt. Ook zijn haar aanhangers
v. gevoelen, dat door doze geestelpe wedergeboorte een grootere zedelijke volniaaktheid
kan bereikt worden dan bij d. menschen mogelijk schUnt. Ofschoon 't onder hen niet a.
huichelaars import, kan men hun d. lof niet
ontzeggen, dat zij d. lage volksklassen tot
arbeidzaamheid en eon zedelijk .gedrag opleiden; hierdoor genieten zij een algemeene ach-

zinnelijke of inwendige waarneming en ervaring uitgaat on alleen daaruit d. grondstag
der kennis aanneemt; terwijl d. inductieve
methode die is, welke, insgelijks met d. waarneming en ervaring aanvangende, v. d. uitkomsten daarvan tot d. algemeene beginselen,
tot d. theorieen en natuurwetten besluit. Sedert
Baco v. Verulam zijn d. empirische en inductieve methoden in d. beoefening der natuurkundige wetenschap moor algemeen aangenomen; doze is hieraan d. groote on snelle
vorderingen verschuldigd, welke zij sedert
't begin der 17e eeuw gemaakt heeft (zie
Inductie). d. Methode der voordracht of v.
't onderwijs in een wetenschap is weer verschillend v. die harer vorming en beoefening.
d. Method() is populair, als zij v. 't bekende
en bijzondere uitgaat, waartnee ook 't onderricht moet beginnen. Wat d. uitwendigen
vorm v. d. voordracht betreft, noemt men
d. methode acroamatisch, waar d. onderwijzer
in een doorloopende voordracht Lllean spreekt,
on erotematisch of d. vragende, waarin d. leerstof door een gesprek toss. d. leeraar on

tische leerwijze).
Methodisten

is d. naam eener godsdienstige sects, die in d. eerste helft der 18e eeuw
in d.. schoot der Engelsche kerk ontstaan is.
Eenige jonge godgeleerden vereenigden zich
nl. in 1720 to Oxford tot vrome oefeningen
en strenge zeden; inzonderheid legden zij zich
toe op een meer nauwkeurige waarneming v.
d. voorschriften des N. T. dan toenmaals bij
d. Engelsche kerk plaats had on op 't beoefenen v. werken der liefde. Hun andersgezinde
academische medeburgers kwamen hierdoor
op d. inval, dat zij een nieuwe methode v.
Christolijk gedrag hadden uitgevonden, on
noemden hen schertsenderwtjs Methodisten,
een naam, die sedert ter aanduiding dozer
nieuwe gezindheid meer on moor algemeen
word. Onder haar laden, die v. jaar tot jaar
vermeerderden, onderscheidden zich inzonderheid door talent, ijver en aanzien John Wesley
on zijn breeder Karel Wesley, benevens White-
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Ling; ook telt men onder hen d. vreedzaamste,
nuttigste en weldadigste burgers. In NoordAmerika evenwel zijn sommige hunner secten
tot d. zonderlingste dweperij vervallen. Ook
over andere landen dan Engeland en d. Vereenigdo Staten hebben d. Methodisten zich
verspreid; o. a. hebben zij te Pest in Hongarije een seminarium en te Gibraltar en op
Malta gemeenten. 't Geheele aantal Methodisten rekent men tegenwoordig op 5 millioen. Zie Crowther, „A portraiture of Methodisme" (London 1816), en d. levensbeschrijvingen v. Wesley, met name v. Nast en v. Sou
they, beide in 't Engelsch.
Methodologie, Methodica of Methodick is d. wetenschappelijke aanwijzing der
regelen, dienende om d. een of andere wetenschap volgens een geordend plan of methode
aan te leeren of voor to dragen. Er bestaat in
zoover een algemeene methodologie, als deze
een logische leer der verschill. methoden is, die
volgens d. wetten v. 't denkvermogen op d.
verschill. wetenschappen kunnen worden toegepast. d. Methodologie is niet alleen in d.
wijsbegeerte, maar ook in d. academische
studien v. groot gewicht, om 't doel,d.inrichting, d. verdeeling on d. opklimming daarin
zOO to regelen, dat d. voorgaande studien d.
opvolgende geleidelijk voorbereiden on gemakkelijker maken.
Methune-Verdrag is eon overeenkomst.
die in 1703 tuss. Engeland en Portugal gesloten werd betreffende een tol op Portugeesche wijnen en Engelsche lakens. Zij beet
zoo naar d. Engelschen staatsman Methune.
Methusalem, of juister Methusalah,
een Hebreeuwsche eigennaam, eigenlijk speer
of pijldrager beteekenende. In 't 0. T. (Genesis v. 21 vlg.) komt hij voor als naam v.
een patriarch, die d. zoon was v. Henoch, d.
vader v. Lamech en d. grootvader v. Noach
en d. ongeevenaarden ouderdom v. 969 jaar
bereikte.
Methyl
is d. naam, dien men in d.
organische chorale a. d. atoonigroep CH 3
geft.dNamnvrschietol,n
wier moleculen d. groep CH 3 voorkomt, zijn
daarom met 't voorvoegsel methyl samengesteld.
Methyleen is d. naam, dien men in d.
organische chemie a. d. atoomgroep CH 2
geft.dNamnvrschietol,n
wier moleculen d. groep CH 2 voorkomt, gin
daarom met 't voorvoegsel methyleen samengesteld.
Metis, in d. Grioksche mythologie een
dochter v. Oceanus en Thetys, was d. eerste
gemalin v. Zeus. die op zijn aanzoek Kronos
een brook middel ingot, waarop hij zijn door
hem verslondon kinderen weer terug moest
geven. Toen Gaea en Uranos a. Zeus voorspelden, dat zij eerst een dochtertje zou baren
en daarna een zoon, wien eenmaal d. algemeene heerschappij beschoren was, verslond
deze hoar, terwijl zij zwanger was v. Athene.
welke daarop uit 't hoofd v. Zeus to voorschijn trod.
Metius (ADRIANUS en JACOBUS) waren twee
broeders, to Alkmaar geb. Zij leefden in 't
laatst der 16e en 't begin der 17e eeuw. ADRIANus was hoogl. in d. wiskunde to Franeket
en JACOBUS is vermaard, zoowel om 't aandeel, dat hij had a. d. uitvinding, althans d.
verbetering, der rerrekijkers, als om 't getal.
dat hij opgaf voor d. verhouding tuss. d.
middellijn en d. omtrek des cirkels, nl.
113 :355.
Meton, een Grieksch wiskundige, woon-
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achtig te Athene, die in d. 5e eeuw voor Chr.
leefde en vooral bekend is als uitvinder v.
't Guldengetal (zie Guldengetal).
Metonymie (v. 't Lat. metonymia en dit

v. onoma, naam) beteekent naamverwisseling;
't is een redekunstige figuur, waardoor verwante en gelijksoortige denkbeelden in plaats
v. d. eigenlijke worden gebezigd, bijv. d. oorzaak in plaats v. 't gevolg , 't teeken in
plaats v. d. beteekende zaak en omgekeerd
(grijze haren voor ouderdom).
Metriek of Metrum beteekent in 't algemeen maat; in d. dichtkunst verstaat men er
versmaat door, in d. toonkunst d. leer der maatsoorten. — Metrisch wil zeggen tot d. versmaat
behoorende, in verzen of in gebonden stijl. —
Metromanie is verswoede, rijmelzucht. —
Metronoom is een werktuig bij d. muziek,
dienende om d. maat aan te geven: een
maatwijzer. 't Bestaat in een clinger, die door
raderwerk in be weging wordt gebracht en
met een verschuif boar gewicht en een school v .
graden voorzien is. Nauwkeuriger dan door d.
onbepaalde uitdrukkingen „allegro", „andante"
e. a. kan men er d. tempo's, door d. componist
bedoeld, nice aanduiden. 't Werd uitgevonden
door MAIzel (zie aldaar).
Metropolitaan is d. Grieksche benaming
voor een aartsbisschop. d. Hooidstad v. een
landschap heat in die taal metropolis (muederstad) en, daar d. bisschoppen der hoofdstad
v. d. overige onderscheiden warden, verkregen zij daardoor ook een bijzonderen titel.
d. Metropolitaan is boven d. bisschop verheven, maar staat onder d. patriarch. Aileen
bij d. Grieksche kerk is doze titel nog in
gebruik. d. Aartsbisschoppelijke moeder- of
hoofdkerk wordt d. metropolitaansche kerk
geheeten.
Metschnikow (EmAs), geb. 15 Mei 1845
op een landgoed in d. prov. Charkow, studeerde, hoofdzakelijk in d. zoologie, to Charkow, Gieszen, GOttingen en Munchen, went
in 1868 to Petersburg tot doctor bevorderd en
werd in 1870 tot hoogl. in d. zoologie to
Odessa benoemd. Hij legde zich vuoral toe op
d. studie der ongewervelde dieren.
Metsys (QUENTEN Of QUINTIJN), 00k Wei.
QUINTIJN DE SMID genaamd, werd te Antwerpen omstr. 1450 in armoedigen stand geb. en
overl. aldaar in 1529. Volgens 't meest geloofwaardige v. d. verschill. verhalen, die in
omloop zijn omtrent d. aanleiding, die METSYS
bewoog 't vak, dat hij geleerd had,'t smeden,
met penseel en palet verruilen, zou 14 op
zijn 20e Saar door lichamelijke zwaltheid
genoopt zijn geworden rust to nemen v. zijn
verrnoeiend handwerk on zich toen in 't nateekenen v. prenten hebben geoefend, waarbij
hij aanvankelijk genoeg talent ontwikkelde
om later. toen hij zich ter wille v. een
schoone maagd, die d. vuilen smid niet kon
uitstaan, maar Quintijn wel lijden mocht, voor
goad a. d. kunst wijdde. daarin boven verwachten to slagen. Door vltjtige studie der natuur
en der werken, die 't kunstrijke Antwerpen
destijds reeds ter beschouwing aanbood,
maakte hij al spoedig groote vorderingen en.
verwierf 110 zich daardoor, behalve zijn vrouw,
grooten roam, terwijl hij zelf zich in d.beoefening der schilder en ook der toonkunst zeer
gelukkig schijnt to hebben gevoeld.
METSYS staat op d. overcang tuss. d. schoono
en oorspronkelijke oud-Vlaamsche school en
die kunstperiode, waarin d. Nederlanders gedeeltelijk tot manier vervielen in hun pogin.
gen om d. stijl der Italianen na to volgen,
gedeeltelijk met d. kerkelijke traditie en baar
`23
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•onderwerpen braken, om zich uitsluitend a.
1. navolging der natuur to wijden. METSYS
bezat niet die groote, die overdreven zucht
tot uitvoerigheid v. zijn voorgangers; zijn
teekening was nauwkeurig, niet zoozeer door
groote kennis v. d. vormen en d. anatomie
als wel door haar meesterlijke getrouwheid
in d. uitdrukking v. 't natuurleven. In koloriet
evenaarde hij B.emling en v. Eyck wel niet;
toch is hij vrij krachtig en, al ontbrak hem
d. meer verfijnde smaak v. andere kunstenaars,
toch wilt hij vaak meer leven en karakter
a. zijn beelden bij to zetten. 't Meestersti
des kunstenaars bevindt zich in 't museum
to Antwerpen en is een altaarstuk met
vleugels, in 't midden d. v. 't kruis genomen
Christus, door d. vrouwen on discipelen
beweend, en op d. beide vleugels d. marteldood v. Johannes d. Dooper en Johannes d.
Evangelist voorstellende. d. Geschiedenis v.
deze schilderij is reeds op zich zelf merkwaardig, zoowel om haar lotgevallen als
om d. waarde, welke men in drie eeuwen
daaraan heeft gehecht. Ook in d. galerij v.
koning Willem II to 's-Gravenhage beyond
zich een beroemd work v. METSYS, Maria met
't kind Jezus op d. halve maan staande.
Leuven bewaart v. dozen kunstenaar een
groote schilderij, d.geheele familie v. Christus
voorstellende. In Engeland worden onderscheidene werken v. zijn hand aangetroffen,
o. a. op 't kasteel Windsor d. bekende voorstelling v. twee gierigaards, wel wat naar
caricatuur zwemende, doch meesterlijk waar
v. uitdrukking — met al d. frissche kracht
v. 't jeugdigo naturalisme. Parijs, Berlijn,
Munchen, Dresden on Weenen zijn in 't bezit
v. d. schoonste schilderijen v. METSYS. Ook d.
stempelsnijkunst- beoefende METSYS on o. a.
graveerde hij een medaille met d. busts v.
Erasmus, met wien hij blijkbaar in nauwe
betrekking heeft gestaan. — 's Mans zoon JAN
METSYS heeft mede onder zijn leiding d. kunst
beoefend on is goon onverdienstelijk kunste.
naar geweest, ofschoon hij zijn vader in d.
verte niet nabij kwam.
Metten, v. 't Lat. matutina (vroegtijdig,
vroeg in d. morgen), beet in d. R.-Kath. kerk
die vroegdienst, welke vooral op een der
hooge feestdagen nog veer 't aanbreken v.
d. dag gehouden wordt. In sommige kloosters
worden zulke nachtdiensten op een der eerste
uren na middernacht dagelijks gehouden.
Iliervan zijn afgeleid d. spreekwoordelijke
uitdrukkingen: korte metten maken voor weinig
omslag met iets maken en iemand de metten
l ezen voor iemand berispen. (Niet zelden wordt
echter in deze beteekenissen voor metten wetten gebezigd).
Metternich is d. naam v. een oud Duitsch
adellijk geslacht, uit d. Rijnprovincie stammende. Van d. twaalf linien is tegenwoordig
alleen nog d. linie Metternich-Winneburg
over, die in 1679 in d. rijksgravenstand verheven werd on in 1803 ook d. rijksvorstelijke
waardigheid bek wam. d. Tegenwoordige bezittingen liggen in Bohemen ( d. heerlijkheden
Plasz en KOnigswart), in Moravie on a. d.
Rijn ('t slot Johannesberg).
Metternich
(CLEMENS WENZEL NEPOMUK
LOTHAR, vorst v. Metternich-Winneburg), een
beroemd Oostenrijksch staatsman, gob. 15 Mei
1773 to Coblenz, was v. 1797—'99 vertegenwoordiger v. 't Westpllaalsche gravencollege op
't congres v. Rastadt, word in 1801 Oostenrijksch gezant to Dresden en in 1803 to Berl tin
en was dit v. 1806—'09 to Parijs. In Oct. 1809
word hij belast met d. portefeuille v. Buiten-
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landsche Zaken in Oostenrijk, die hij tot Mrt
1848 behouden heeft. METTERNICH heeft eon
zeer belangrIjke en buitengewoon groote rol
gespeeld in d. staatkunde v. zijn tijd ; hij wasd. stichter v. d. Heilige Alliantie, d. voorn..
bewerker v. d. Duitschen Bondsdag on d.
Karlsbader Besluiten en leidde d. Oostenrijksche politiek, die d. grootsten invloed op.
d. staatkunde v. geheel Europa uitoefende..
13 Mrt 1848 nam hij, genoodzaakt door d.
haat, die zijn reactionnaire staatkunde alienwegen tegen hem had doen ontstaan, zijn
ontslag ou vluchtte hij n. Engeland, daar hij
zijn eigen land 't allerminst veilig was voor d..
woede v. 't yolk. In Nov. 1819 begaf hij zich,
n. Brussel; hij vestigde zich in 1851 op d. Johannesberg (hem in vroeger jaren tegelijk met d.
erfelijken Rijksvorstentitel door Oostenrijk
verleend) on keerde eerst in Sept. 1851 n.
Weenen terug, waar hij 11 Juni 1859 in d.
ouderdom v. 86 jaren overl. METTERNICH was•
een bekwaam, geslepen diplomaat, die zonder
groote beginselen, zelfs zonder veel karakter•
to bezitten, tal v. jaren d. grootsten invloed,
op d. lotgevallen v. geheel ons werelddeel
heeft uitgeoefend. Hij huldigde d. leer, dat
't uitsluitend a. d. vorsten is opgedragen d..
volken to besturen on dat zij hierbtj a. niemand rekenschap verschuldigd zijn behalve a..
God; — alles voor 't yolk, maar niets door 't yolk. Elko poging, door d. onderdanen aangewend tot politieke hervorming, stuitte hierop
af. Zag hij soms zelf ook al 't onhoudbarev. zulk een stelsel in, hij was tevreden,
't zijn tijd maar uithield! „Apres nous le
deluge!" Spilziek in d. hoogste mate, was hij
galant en vriendelijk jegens leder on teerde.
hij op d. schatkisten v. schier alle staten; ook
bezat hij bijna alle ridderorden, die er to ,
krijgenwa.—'sMlvenibchr.
door Schmidt-Weiszenfels (2 din, 1860) on
Beer (in d. „Neuen Plutarch" 1877). Zie voorts,
over hem Grosz-Hoffinger, „Metternich and
das Oesterreichische Staatssystern" (2 din,
1832), Mazade, „Un chancelier d'ancien regime;
le regne diplomatique de Metternich" (1889•
en „Aus Metternichs hinterlassenen Papieren"'
(8 dln, 1880—'84), uitgegeven door zijn eenigen
zoon, vorst RICHARD CLEMENS JOSEPH LOTHAR.
HERMANN VON METTERNICH-WINNEBURG,

gob..

7 Jan. 1829 to Weenen, sedert 1856 gehuwd met,
gravin Pauline v. Sandor (gob. 26 Febr. 1836).
Sedert 1856 gezant to Dresden en v. 1859—'71

to Parijs, leeft hij sedert to Weenen, is hij sedert
1861 erfelijk rijksraad on word hij in 1864
geheimraad.
Mettray

is d. naam v. eon Fransch dorp,

Indre et-Loire, 1 uur t. N. v. in'tdepar.
Tours, dat bekend is door zijn in 1840 opgerichte
landbouwkolonie voor jeugdige veroordeelden
on zedelijk verwaarloosden ; 't heeft 2500 inw. —
Aan deze kolonie ontleent een soortgelijke
inrichting ten onzent haar naam Nederl.
Mettray. Dit is gelegen in d. Geldersche
gemeente Gorsel, een uur t. N. v. Zutfen, on
word in 1850 door wijlen d. beer Suringar
(zie aldaar) gesticht.
Metz, een stad in 't Duitsche Rijksland
Elzas-Lotharingen, district Lotharingen, is
een der sterkste vestingen v. 't Duitsche
rijk, met 60 200 in w.; zij is gelegen a. d.
samenvloeiing v. d. Seille en d. Moezel, vormt
een knooppunt v. vele spoorwegen en is
onregelmatig gebouwd. Van d. gebouwen
munten vooral uit d. fraaie Goth. kathedraal,.
v. 1014 —1546 gebouwd, d. s. Vincentkerk: met
d. schoone Goth. torens, d. groote markthallen,.
't stadhuis, 't Paleis v. Justitie, 't bisschop
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pelijk paleis, 't tuighuis en d. schouwburg.
Aan hoogere inrichtingen v. onderwijs heeft
Metz een lyceum, een domschool, een priesterseminarium, een krijgsschool en een dootstommeninstituut, d. Fraaiste pleinen der stad zijn
d. esplanade met 't gedenkteeken v. maarschalk Ney, 't Paradeplein met 't standbeeld
v. maarschalk Fabert en 't theaterplein. Over
d. Seille voeren zes, over d. Moezel negen
bruggen. Metz is vooral een stad v. beambten
en garnizoen; industrie en handel zijn er v.
weinig belang; d. eerste bepaalt zich tot d.
fabricage v. leer en leerwaren, wapens, naalden, grof laken, hoeden, kunstbloemen enz.
d. Scheepvaart op d. Moezel is niet onbelangrijk. In d. orntrek verbouwt men veel wijn,
oat en groenten. Sterke vestingwerken omgeven d. stad a. alle kanten, omringd door
grachten en hooge muren, die ten deele nog
uit d. 16e eeuw dagteekenen. Napoleon III
vin:; in 1867 d. bouw v. d. sterke forten
s. Julien, Queuleu, s. Quentin en Pappeville
aan. Under d. Duitsche heerschappij werden
deze nog versterkt en werden er nieuwe a.
toegevoegd, waardoor Metz een der belangrijkste wapenplaatsen der wereld geworden
is. d. Vestingwerken dragon tegenwoordig
Duitsche namen. 't Garnizoen bestaat uit
Pruisische, Beiersche en Saksische regimenten. — Caesar vond op d. plaats v. 't tegenwoordige Metz d. plaats Divodurum (Godenburg) en maakte 't tot een standplaats voor
zijn lager, waaruit zich allengs eon Romeinsche
stad ontwikkelde. Naar d. Gallische stammen
der Mediomatricers heette zij ook Mediomatrica
(afgekort Metae, Metis en Metz). In 451 ward
Metz door Attila verwoest. 't Kwam onder
Clovis a. Frankrijk en ward na diens dood d.
hoofdstad v. Austrasi6 (511). Bij 't verdrag
v. Verdun (843) kwam d. stad a. Lotharius I,
wiens zoon Lotharius II haar met 't grootste
deel v. Lotharingen bij 't verdrag v. Meersen
(870) a. 't Duitsche Rijk afstond; a. 't einde
der 12e eeuw ward Metz tot r(lksstad verheven. Karel IV liet hier in 1356 op een
schitterenden Rijksdag d. Gouden Bul afkondigen. Ten gevolge v. eon tuss. Maurits v.
Saksen en Hendrik II v. Frankrijk gesloten
verdrag kwam Metz in 1552 met Toul en Verdun a. Frankrijk. Karel V belegerde 't tevergeefs v. 19 Oct.-31 Dec. 1552, om 't weer a.
zijn rijk to brengen. Bij 't uitbreken v. d. oorlog
v. 1870 vormde Metz 't steunpunt v. 't Fransche
Rijnleger. Na hardnekkige gevechten in d.
omtrek en een maandenlange belegering gaf
zich d. stad 27 Oct. 1870 over on ward zij 29 Oct.
door d. Duitschers bezet; d. Duitsche bevolking kreeg nu weldra d. overhand, daar in
verloop v. tijd 't grootste deel der Franschen
uitweken. — Zie Westphal, „Geschichte der
Stadt Metz" (3 din, 1875—'77).
Metzger (KARL ALBERT EMIL), een Duitsch
geograaf, gab. 17 Oct. 1836 to Coblenz en overl.
6 Juli 1890 to Stuttgart. Hij was een tijdlang
officier in Pruisischen dienst, doch vertrok
in 1860 als genie-officier in Nederl. dienst n.
Java, waar hij bij d. triangulatie werkzaam
was. In 1876 ontving hij wegens ziekte eervol
ontslag on hij vestigde zich vervolgens to
Stuttgart, waar hij zich verder met geographische studi6n onledig hield. Behalve
bijdragen in Nederl. on Duitsche tijd. hriften schreef hij een „Geographisch-statis,,sches Weltlexicon" (1888) on „Wilrtembergische Forschungsreisende and Geographen
des 19en Jahrhunderts" (1889).
Metzu of Metsu (GABRIEL) werd in 1615
to Leiden gab. Men weet niet wie zijn leer-
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meester is geweest, maar 't is waarschijnlijk,
dat hij voornamelijk naar d. werken v. Dou
on Terburg heeft gestudeerd. Van zijn levensomstandigheden is zeer weinig bekend. Aileen
weten wij, dat hij tot in 1650 als lid v. 't
schildersgilde to _Leiden was ingeschreven,
terwijl uit d. overgebleven registers blijkt, dat
hij in genoemd jaar n. Amsterdam vertruk,
waar hij sedert gevestigd bleef on door zijn
kunst grooten roam verwierf. Ook weet men,
dat hij in 1658 een hoogst pUnluke operatie
onderging. Zijn sterfjaar is echter onbekend.
METZU'S groote verdiensten als genreschilder
on kolorist zijn bekend on meermalen naar
waarheid gehuldigd. heeds Descamps kende a.
hem meer smaak toe dan a. Mieris, dien hij
in getrouwe navolging der natuur evenaarde.
Anderen roemden d. edele keus zijner beelden
on d. bevallige kopjes zijner figuren. Meesterlijk
is ook d. kracht on d. harmonie v. zijn koloriet, d. zilverachtige toon v. 't licht, d. yourtreffeltjke wijking in d. verschill.deelen zijner
schilderijen. Bij dit alles was METZU fijn en
oorspronkelijk v. opvatting en een goad teekenaar on bezat hij een geestig on bevallig penseel. Met recht mag hij dus op d. eersten rang
onder d. oude Nederlandsche genreschilders
gesteld worden en, daar hij, evenals Terburg,
zijn onderwerpen niet zelden koos uit't leven
der deitige burgerkringen met 't oog op d.
gelegenheid, die zij hem boden tot 't uitvoerig,
met smaak on talent weergeven v. een schilderachtige werkelijkheid, werden zijn werken v. d. beginne of zeer gezocht en good
betaald.
't Museum to 's-Gravenhage bezit v. dozen
meester drie schilderijen : „een musiceerend
gezelschap", „een zinnebeeldige voorstelling
der gerechtigheid" on „een lager". Dat to
Amsterdam heeft twee schilderijen v. METZU
aan to wijzen: „een man en eon vrouw a. een
gedekte tater en „een oud man met een pijp
on een bierkan". Dit laatste kunstwerk is
een juweel v. behandeling en koloriet en
ward voor d. som v. f 2860 voor 't museum
aangekocht.
Een v. d. voorn. schilderijen v. METZU bevindt zich in 't museum v.'t Louvre to Parijs.
Zij stelt „d. groenmarkt to Amsterdam" voor.
d. Compositie der figuren moge bier wat
schraal zijn, d. motieven zijn toch gelukkig
aangebracht en d. uitdrukking is zeer le vendig ;
't effect v. 't warine zonlicht is voortreffelijk
en d. penseelsbehandeling uiterst teeder.Deze
schilderij ward in 't begin der 19e eeuw op
d. verkooping v. madame Geoffrin voor 28 000
francs verkocht. Len dergelijke hooge prijs
word in 1833 op d. verkooping der collectie
Goll v. Frankenstein besteed voor een andere
schilderij v. METZU „een deftig interieur
voorstellende met twee figuren, een hoer en
een dame, voortreffelijk v. koloriet en beliandoling, welke zich thans bevindt in 't Rtjksmuseum to Amsterdam. Behalve d. reeds
genoemde schilderij bezit 't Louvre ook nog
andere werken v. mrrzu, terwul 't museum
to Berlijn roernen mag op een „familie-tafereel"
v. dozen kunstenaar, dat door d. levendige
uitdrukking der figuren, d. fraaie kostumes,
d. ongemeene fijnheid en sierlijkheid der
behandeling, zoowel v. 't vleesch als v. d.
stoffen, uitmunt. To Dresden vindt men een
voortreffelijk geschilderden „Koopman in
hanen", benevens nog twee andere schilderijen; to Miinchen een „Hollandsche keuken"
on een „Driekoningenfeest" v. groote verdienste.
Audouin, Avril, Chataigner, J. Gole, Green-
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wood, Thelot, Watson en Wille hebben naar
METZU
gegraveerd, terwij1 Hanfst5,ngel d
„Koopman in hanen" nit 't museum te Dres
den, evenals 't pendant daarvan en 't portrel
v. d. kunstenaar en zijn vrouw, meesterliji
heeft gelithographeerd.
Meudon, een marktvlek in 't Fransche
dep. Seine-et-Oise, arrondissement Versailles
met 7630 inw. 't Ligt a. d. linkeroever del
Seine, heeft vele villa's en tuinen en is een
geliefkoosd zomerverblijf v. d. Parijzenaars
't Prachtige door Lodewijk XIV gebouwde
slot brandde 30 Jan. 1871 bijna geheel af. d.
Hoogten v. Meudon waren gedurende 't beleg v. Parijs v. 1870—'71 voor d. Duischers v.
veel belang.
Meug, een weinig gebruikeltjk woord.
afgeleid v. molten, keus of zin beteekenende
Iedir zidn meug, d. i. d. een houdt hier en d.
ander daarvan („Ieder zijn meug", zei d. boo]
en hij zoende zijn kalf).
Meulemans (ADRIAAN), eon Nederl. schil
der, word in 1766 to Dordrecht geb. en aldaat
in 't weeshuis opgevoed. Daar d. regentei
in hem lust en aanleg ontdekten voor d
kunst, lieten zij hem door d. schilder Versteep
daarin onderwijzen, onder wiens leiding hi
weldra goede vorderingen maakte. Hij muntt€
uit in 't schilderen v. kaars- en lamplicht
effecten on bleef in Dordrecht gevestigd. Zijn
werken werden echter niet alleen daar, maai
ook buitenslands hoog gewaardeerd, evenal
zijn teekeningen in waterverf, pastel, enz. Hi
overl. in 18497
Meulemeester
(JOZEF KAREL
DE), een
Nederl. teekenaar on graveur, 23 Apr. 1775 te
Brugge geb. en aldaar aanvankelijk voor d.
kunst opgeleid. Later (1797) begat hij zich
voor verdere studio n. Parijs, waar hij onder
Bervic negen jaar lang d. graveerkunst
leerde en reeds verdienstelfte proeven v. zijn
talent had gegeven, toen hij in 1807 n. Rome
vertrok. Aldaar genoot hij een jaarlijksche
toelage v. d. Fransche regeering om hem bij
zijn arbeid in 't Vaticaan to ondersteunen.
Later werd hij benoemd tot bezoldigd seer°.
taris v. d. Fransche academie te Rome. MEULEMEESTER bracht 12 jaar te Rome door met 't
kopieeren der loges v. Rafael en vervaardigde
met stalen vlijt daarvan een serie v. 52 gekleurde teekeningen. Naar doze en andere
teekeningen vervaardigde MEULEMEESTER later
zijn gravures. In 1820 keerde hij naar zijn
vaderland terug en kort na zijn aankomst
werd hij door Koning Willem I tot professor
in d. graveerkunst a. d. academie to Antwerpen
benoemd. Later vielen MEULEMEESTER talrijke
eereblUken v. vorsten en verschill. corporaties
ten deel. Hij overl. 5 Nov.1836.Een uitvoerige
levensbeschrijving v. hem leverde Edmond
de • Busscher onder d. titel: „Biographic hist.
et artistique de J. C. de Meulemeester, de
Bruges, graveur on taille douce, editeur des
loges de Raphael d'Urein. Avec le portrait
et fig." (Gent 1838).
Meulen (FRANcOIS PIETER TER), een Nederl.
schilder, geb. to Bodegraven, 2 Mrt 1843, ont
ving zijn opleiding v. H. on Julius v. d.
Sande Bakhuyzen, studeerde vervolgens in
d. letteren. doch keerde ten laatste weer
naar d. schilderkunst terug. Men heeft onder
meer andere stukken v. hem een fraaio
„Heide met schapen". Ook schreef hij eon
opstel in d. Gids over d. roeping der kunst.
Meulen (ANTOINE FRANcOIS VAN DER), een
Nederl. schilder, in 1634 to Brussel geb ; hij
genoot zijn opleiding in d. kunst v. P. Snayers.
Weldra maakte VAN DEN MEULEN groote vorde-
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ringen zoowel in 't schilderen v. gevechten
als in 't landschap. d. Fransche minister
Colbert, die eenige werken v. hem had gezien,
riep hem, mede op aanraden v. d. schilder
Lebrun, n. Frankrtjk. Hij genoot to Partis een
jaargeld v. 2000 livres on werd in d. koninklijke
inrichting der Gobelins gehuisvest en a. d.
persoon des konings verbonden. Toen Lodewijk XIV ten strijde naar d. Nederlanden
trok, moest hij hem vergezellen, om d. to
behalon overwinningen in beeld to brengen.
Dag a. dag hield hij zich onledig met alle
belegeringon en vestingen, alle aanvallen, gevechten, bestormingen v. steden, kortom alle
zegepralen des konings to teekenen en naar
doze teekeningen vervaardigde hij later d.
schilderijen, die in d. vorstelijke paleizen een
eereplaats vonden en om d. nauwkeurigheid
der voorstelling hoog gewaardeerd werden.
Hij leefde met d. toenmaligen wetgever in d.
Fransche kunstwereld, Charles Lebrun, op
vriendschappelijken voet en, toen eerste
vrouw overl. was, hertrouwde hij met een
nicht v. Lebrun, die hem echter zoo weinig
huwelijksgeluk aanbracht, dat hij in 1.690
v. verdriet stierf. Een aantal schilderijen v.
VAN DER MEULEN hebben tot model voor tapij.
ten uit d. fabriek der Gobelins gediend.
J. v. Huchtenburg heeft naar d. schilderijen
v. VAN DER MEULEN gegraveerd en daaronder
bevindt zich een werk, bestaande uit drie platen, 't optrekken v. Lodewijk XIV en zijn garde
over .d. Pont-neuf voorstellende; Boudouins,
Bonnart, Avril, Simoneau, Duplessis Berteaux,
A. Genoels e. a. hebben mode naar zijn teekeningen of schilderijen gewerkt, zoodat men
ten minste 138 gravures v. zijn werk kan
optellen. Zijn broader PIETER VAN DER MEULEN
was boeldhobwor on heeft in Engeland, waar
hii langen tijd vertoefde, eenigen opgang gemaakt.
Wleulen (MARINUS ERNESTUS VAN DER), eon

Nederl. predikant on letterkundige, geb. in
1826 to Tienhoven. Achtereenvolgens to Kruisland, Terheiden, Neede on Bolsward gevestigd, schreef hij o. a. d. volgende werken:
„Mijne reis door Zwitserland n. d. Waldenzen
in Piemont" (1852), „Opwekkend woord tot
Neerlands yolk gericht" (1863), „Levensvragen"
(1872), „Lidewijde v. Cd. Busken Huet" (1868)
on ,Bolswards kunst on kunstgeschiedenis''
(1888).
Meulen (RIMMER VAN DER), een Nederl.

letterkundige en deelgenoot in d. boekhandel
on uitgeversfirma Brinkman on Van der
Meulen to Amsterdam. Hij werd geb. in 1850
to Bolsward en schreef verschill. geschriften,
op d. Nederl. boekhandel betrekking hebbende,
o. a. „Boekhandel on bibliographic" (1882), „d.
Courant" (2 dln, 1885) en „Het Book in onze
dagen" (1892). Ook heeft men v. hem een
„Al gemeerie aardrijksk. bibliographic v. Ned, r•
land" on een aantal btjdragen in 't „Nieuwsblad
v. d. Boekhandel", „Eigen Haard" e. a. periodieke werken.
Meurice (FRANcOIS PAUL). een Fransch
dichter en schrijver, een brooder v. d. beroemden goudsmid FROMENT MEURICE, geb.
in 1820 to Parijs; hij schreef verscheidene
drama's, be werkte stukken v. Shakespeare
voor 't Fransche publiek, bracht ook verscheidene romans v. George Sand op 't toonoel on legde, als ijverig aanhanger v. Victor
Hugo, sedert 1848 in d. „EvOnement" on in
d. „Rappel", door hem on Vacquerie in 1869
gestic ► t, groote werkzaamheid a. d. dag. Na
d. dood v. Victor Hugo redigeerde hij d. gezamenlijke uitgave v. diens werken.
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Meurs (BERNARDUS VAN), een Nederl. letterkundige en leeraar a. 't seminarie to Kuilenburg, gab. 29 Apr. 1835. HU is mederedacteur
v. 't tijdschrift „Studien op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied" en
schreef o. a. d. volgende werken: „Rtjm en
zang" (1868), „d. Roman I" (1869), „d. Roman
II" (1870), „d. Arbeid, wet des levens en der
opvoeding" (1872), „Germania's dichtbloemen
vorzameld en overgeplant" (1874), „d. Vroolijkheid en 't lachen" (1875), „Het leven v. Ludwig
Uhland en vertalingen uit zijn dichtbundel"
(1877), „Kriekende kriekske. Betuwsche gedichten" (1879) en „Het hart" (1880).
Meursius of Van Meurs (JOHANNES), een
Nederl. geleerde, in 1579 to Loosduinen bij
's-Gravenhage gab., waarschijnlijk uit een
geslacht, afkomstig uit 't Nederrijnsche Meurs.
Na to Leiden gestudeerd on o. a. reeds op
zijn 16e jaar belangrijke aanteekeningen op
d. Griekschen schrijver Lycophron geschreven
to hebben, deed hij een wetenschappelijke
reis en hij werd vervolgens huisonderwijzer bij
Joan v. Oldenbarnevelt, dien hij vergezelde
bij een langdurig verblijf iii Frankrijk,tildens
'twelk MEURSIUS to Orleans in d. rechten promoveerde. In 1610, niet lang na zijn terugkomst in 't vaderland, werd hij benoemd tot
hoogl. in d. geschiedenis en spoedig daarna
in d. Grieksche letterkunde to Leiden. Doch,
ofschoon zijn gevoelens on bepaaldelijk zijn
vroegere betrekking tot Oldenbarnevelt hem
niet rechtstreeks bemoeilijkten, was 't hem
toch in vele opzichten aangenaam, dat d.
Deensche koning Christiaan IV hem in 1625
tot hoogl. in d. geschiedenis en staatswetenschap to Soroe benoemde, waar hij 20 Sept.
1639 overl. d. Taira° geschriften v. MEURSIUS
onderscheiden zich meer door geleerdheid on
belezenheid dan door smaak on oordeelkunde.
Zij bestaat deels in uitgaven v. en aanteekeningen op Lycophron (Leiden 1597), A ntigonus
Carystius (1619), Apollonius Dyscolos (1620) en
Phlegon Trallianus (1620), deels in taal- of
geschiedkundige werken, bijv. „Glossarium
Graeco-barbarum" (Leiden 1614) en „Athena°
Batavae" (1625), deels ook in verhandelingen
over oudheidkundige onderwerpen, opgenomen in Gronovius' „Thesaurus antiquitatum
Graecarum" (1697-1792, 13 din). Een uitgav6
V. MEURSIUS' gezamenlijke werken is bezorgd
door Lami (Florence . 1741—'63, 12 dln). Hij
had een zoon, mode Johannes genoemd, die
vroeg gestorven is en eenige oudheidkundige werkjes geschreven heeft. Eon in d.
geschiedenis der obsceenste letterkunde berucht book, „Elegantiae, latini sermonis",
dat herhaaldelijk op naam v. MEURSIUS is
uitgegeven, heeft zekeren Chrovies uit Grenoble en geenszins d. geleerden MEURSIUS tot
schrij ver.
Meurthe et Moselle, een Fransch depart.
met ruim 95 vk. mijlen oppervi. on 431 700 inw.;
't werd na d. Fransch Duitschen oorlog bij
besluit v. 11 Sept. 1871 gevormd uit d. bij 't
Frankforter verdrag v. 10 Mei 1871 bij Frankrijk gebleven deelen v. 't depart. Moselle
(tegenwoordig arrondissement Briey) on d.
overblijfselen v. 't depart. Meurthe en grenst
in 't N. a. Luxemburg, in 't 0. a.Elzas-Lotharingen, in 't Z. a. 't depart. Vogezen en in 't
W. a. 't depart. Meuse. 't Is uit deelen v. 't
oude hertogdom Lotharingen on d. bisdommen
Metz, Toul on Verdun samengesteld. d. Naar
draagt 't depart. naar d. beide hoofdrivieren.
d. Meurthe ontspringt a. d. westzijde der Vogezen, stroomt n. 't N.-W., wordt bij Nancy
bevaarbaar on mondt na een 161 KM. langen
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loop beneden daze stad in d. Moezel (zie dat
art.) uit. 't Depart. verheft zich in 't 0. tot 't
grensgebergte der Vogezen, die talrijke, dicht
net wouden bezette uitloopers n. 't W. zenden, en maakt voor 't overige een deal uit v.
't lioogland v. Lotharingen, dat door vruchtbare rivierdalen doorsneden wordt. Graan,
aardappelen on wijn zijn d. voorn. producten
v. d. landbouw; bovendien verbou wt men
peulvruchten, suikerbieten on hop. d. Paarden-,
varkens- en schapenteelt is belangrijk, v.
minder belang d. teelt v. rundvee. d. Rijkdom a. ijzererts heett ten govolge, dat 't
depart. in d. bewerking v. ruw ijzer on
staal d. eerste plaats in Fraiikrijk inneemt.
Ook wint men er zout. d. Industrie levert
verder glas- en aardewerkwaren, voorts handschoenen, leer, houtwaren, wollen on katoenen stollen, papier on chemicalien. d. Handel
wordt bevorderd door d. bevaarbare rivieren,
't Marne-Rijnkanaal on d. spoorwegen. 't
Depart. is verdeeld in d. arrondissementen
Nancy, Briey, Luneville on Toul. d. Hoofdstad
is Nancy.
Meus is 't bezittelijk voornaamwoord mijn.
Meum et tuum wil zeggen 't mijn en dijn; ook
't eigenbelang. — Meus sum beteekent : ik ben
mijn eigen meester, hang v. niemand af.
hij is in nap macht, of ook, hij is
—Meus est,
mijn vriend.
Mewar of Meywar, naar d. hoofdstad
ook Oedaipoer geheeten, is d. zuidelijkste leenstaat in d. prov. Radsjpoetana v. 't BritschIndische keizerrtjk on telt op 596 vk. mijlen
1 443 200 inw., voor 't grootste deel Hindoes.
Zij wordt in 't Z. door 't Salambergebergte on
in 't W. door 't Arawalligebergte begrensd en
door d. boven-Bamas en d. boven-Massi besproeid en bestaat deels uit weiland, deels
uit vruchtbaar bouwland, vooral daar, waar
kunstmatige besproeiing mogelijk is. Men verbouwt er tarwe, gorst, suikerriet, katoen en
slaapkruid. 't Land is rijk a. ijzer, koper, zink
zout on bouwsteen. 't Staat sedort 1818 onder
bescherming v. Engeland. d. Vorst voert d.
titel Maharama, d. i. grootkoning. d. Hoofdstad is Oedaipoer.
Mexico (Estados unidos de Mejico, spr.:
Mechico), een vrije republikeinsche statenbond
in Noord-Amerika, beslaat 't zuidelijk, steeds
smaller wordend gedeelte v. dat werelddeel
on strekt zich ook nog over een deal v. Middel-Amerika uit. 't Heeft eon oppervl. v.
35 205 vk. mijlen met 11 487 210 inw. (275 op
1 vk. mijl). 't Grenst t. N. a. d. Vereen. Staten,
in 't 0. a. d. Golf v. Mexico, d. Campeche.
baai on d. Caraibische Zee, in 't Z. a. BritschHonduras, Guatemala on d. Grooten Oceaan
met d. Golf v. Tehuantepec en in 't W. eveneens a. d. Grooten Oceaan. d. Kusten zijn in
't 0. laag en vlak, rijk a. lagunen, maar arm
a. goede havens. d. Westkust is gedeeltelijk
vlak, gedeeltelijk steil on heeft weinig inhammen. Wat d. verticalen vorm betreft, is Mexico
een bergachtig tafelland, dat in 't Z.-0. door
d. inzinking der landengte v. Tehuantepec
v. d. Middel-Amerikaansche Cordillera's on
in 't N. door 't Rio-Gilaplateau, 't plateau v.
Sierra Madre (Moedergebergte) en d. Rio
Grande del Norte v. 't Rotsgebergte wordt
gescheiden. Men kan 't tafelland onderscheiden in 2 terrassen, waarvan 't benedenste
zich tuss. 16' on 19 N.-Br. uitstrekt en in
't midden nauwelijks 500 M. hoog is, terwijl
't bovenste, 't plateau v. Anahuac, een gemiddelde hoogte v. 2200 M. heeft. 't Laatstgenoemde daalt steil of n. d. lage, ongezonde
kuststreken langs beide zeeen. 't Hoogst
H
ver-
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heffen zich d. randgebergten in 't Z. en 0.,
waar d. vulkanen Popocatepetl en Iztaccihuatl evenals d. Citlatlepetl of Piek v. Ori
zaba zich tot een hoogte v. meer dan 5000 M.
verheffen. 't Binnenland wordt door lag°
landruggen in afzonderlijke hoogvlakten verdeeld. d. Vulkanen, die 't Mexicaansche hoogland kronen, zijn niet, zooals anders in Amerika 't geval is, v. 't N. n. 't Z. a. elkander
geschakeld, maar v. 't 0. n. 't W., of zij liggen verspreid. Slechts twee groote rivieren
stroomen Tangs Mexico, in 't N. d. Rio Grande
del Norte, die d. grens vormt naar d. zijde
der Vereenigde Staten, en d. benedenloop v.
d. Colorado, die zich in 't noordelijkste gedeelte v. d. Golf v. California stort. d. Belangrijkste rivieren, die in Mexico zelf ontspringen, ztjn d. Rio Grande de Santiago en d.
Rio de has Balsas, in zijn bovenloop Rio Mexcala geheeten. Ten Z. v. d. Kreeftskeerkring
bereiken d. meeste rivieren, die zich diepe
ravijnen, zoogen. Barrancas, in 't gesteente
hebben uitgehold, nog d. zee; noordelijker
verdwUnen zij in breede zoutpoelen. d. Mondingen zijn door zandbanken versperd. Under
d. meren zijn 't Chapalameer, waardoor d. Rio
de Santiago stroomt, en d. meren v. Tezcuco
en Chalco d. belangrijkste. Vender bezit
Mexico vele minerale bronnen. 't Klimaat is
zeer verschillend in d. verschill. deelen dos
lands, daar 't land voor d. eene helft in d.
heete, voor d. andere helft in d. gematigde
luchtstreek ligt. Men onderscheidt daarom
naar d. hoogte drie zonen of gordels. d. Benedenste gondol, tierra caliente of heete landstreek genaamd, met een gemiddelde jaarlijksche temperatuur v. 25° C., reikt tot eon
hoogte v. 1000 M.; hiertoe behooren d. lage,
moerassige kuststreken, zoo dikwijls geteis
tend door gele koorts en buikloop, on d. laagste terrassen v. 't hoogland met hun tropischen plantengroei. d. Middelste zone, tierra
templada of gematigde luchtstreek, ligt tuss.
1000 en 2000 M. hoogte. Hier heerscht een
gemiddelde temperatuur v. 20--21° C., een
eeuwige lente. d. Bo venste gondol, hooger dan
2000 M., tierra frig of koud land genaamd,
begint met een gemiddelde temperatuur v.
16° C.; door d. Noordenwind wordt in d. win
ter d. temperatuur stork gewijzigd. In d.
noordelijke streken onderscheidt men nog
vier jaargetijden, in 't Z. twee : d. natte moesson v. Mei tot September en d. droge v.
October tot Mei. Hier heerscht d. N.-O.-passaat
en verscheiden maanden heerschen op d. kusten hevige stormen, die d. scheepvaart zeer
gevaarlijk maken. d. Plantenwereld is buitengewoon rijk ontwikkeld. In d. tropische streken vormen pal men on mimosen dichte bosschen, die ook mahoni-, campOche-, pernam
buco-, geel- en jakarandahout leveren. In d.
gematigde luchtstreek groeien boomvarens.
myrten-, laurier- en zeepboomen, bananen,
enz.; in d. koude dennen, eiken. cederen, agaven en esschen. Tuss. 1000 en 3600 M. treft
men overal cactussen, in Oajaka d. coche•
nille-cactus aan. Mexico is 't vaderland v. d.
cacao, vanilie en mais. A an geneeskrachtige
kruiden vindt men er rhabarber, saffraan,
sassafras, drakenbloedboomen, enz. In d. dierenwereld onderscheiden zich jaguars on wilde
honden en katten, tapirs, stekelvarkens, gordeldieren, alligators, leguanen, hagedissen, enz.
Mexico wordt verdeeld in 27 staten, benevens
't Distritro federal, d. i. bondsdistrict. en d.
territorien Neder-California en Tepic. Ziehier
een overzicht v. d. grootte en bevolking der
verschill. staten.

STATEN.

cs.

Aantal
inw.

a
GRENSSTATEN

Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo Leon

3652
150 391
4205 289 073
2810 177 797
1181 244 052

KUSTSTATEN AAN DEN ATLANTISCHEN OCEAAN.

Tamaulipas
Veracruz
Tabasco
Campeche
Yukatan

1381 167 777
1142 633 369
469 114 028
981 91 180
1327 275 506

SUSTSTATEN AAN DEN GROOTEN
OCEAAN.

Simaloa
Jalisco
Colima
Michoacau
Guerrero
Oajaca
Chiapas

1704
223 684
1284 1 161 709
129 69 547
1090
801 913
1077 332 887
1355 793 419
1400 269 710

BINNENSTATEN.

Durango
Zacatecas
Aguascalientes
San Louis
Guanajuato
Queretaro
Hidalgo
Mexico
Morelos
Puebla
Flaxcala
Bondsdistrict
Territorium Neder-Californi6
Territorium Tepic

2002 265 931
1188 526 966
138 121 926
1224 546 447
590 1 007 116
185 213 525
364 494 212
390 778 969
77 151 450
600 839 468
70 147 988
21 451 246
2821 34 688
545 102 166

Men berekent, dat .d. bevolking v. Mexico
voor 19 pct bestaat uit Europeanen, Spanjaarden (Gachupiers of Chapetone genaamd)
en inlanders v. Europeesche afkomst (Creolen),
voor 38 pct uit inboorlingen en voor 43 pet
uit kleurlingen. d. Indianen, die naar hun
taal in 11 stammen worden onderscheiden
(Mexicanen, Othomi, Maya, Apatschen), ztin
krachtig gebouwd, geschikt voor zwaar work,
voortreffelijke lastdragers, maar verslaafd a.
d. drank. d. Kleurlingen bestaan hoofdzakelijk uit Mestiezen (afstammelingen v. blanken
on Indianola) on Zarnbos of Chinos (afstammelingen v. Indianen en wagers). d. Heerschende
godsdienst is d. Katholieke, doch er heerscht
volkomen vrijheid v. godsdienst. Sedert 1875
zijn d. kloosters opgeheven; volgens d. wet
bestaat er leerplicht, maar in 1884 bezochten
slechts 500 000 kinderen d. volksscholen. d.
138 inrichtingen voor hooger onderwijs telden
17 200 studenten.
d. Bev olking houdt zich voorn. met land- en
bergbouw bezig. d. Mijnen leveren sinds eeuwen
een rtjken voorraad edele metalen, rooral zilver. Guanajuato en Zacatecas zijn d. rtjkste
zilverdistricten. Bovendien Levert d. bergbouw
koper, ijzer, zink, kwikzilver, zwavel en
steenkolen; ook vindt men hier en daar petro-
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aeum. Verder worden edelgesteenten (diaman-ten, opalen, agaten enz.) in menigte aange-trotien. d. Landbouw is slechts mogelijk door
middel v. kunstmatige besproeiing. 't Meest
-wordt mais verbouwd, maar ook tar we, gerst,
boonen, rijst, bananen, aardappels, tabak,
citroenen, oranjeappels, chinaasappels en op d.
hoogvlakte appels, peren, perziken, abrikozen,
-enz. Van d. wijnstok gebruikt men d. druiven om op te eten; d. algemeen verbouwde
magary agave (agave americana) levert d.
koppigen pulque-wijn. In d. heete luchtstreek
wordt katoen en suiker verbouwd, verder
koffie, cacao en vanille. d. Veestapel omvat
.alle Europeesche huisdieren. 't Muildier is
't belangrijkste trek- en lastdier. In d. laat,sten tijd heeft zich d. industrie zeer ontwikkeld, voorn. d. katoen- en wolindustrie in
Puebla en Guadalajara. Verder bloeien suikerfabrieken, glashutten, ijzergieterijen, papiermolens, sigarenfabrieken enz. d. Handel is
-ondanks vele kunstmatige en natuurlijke
belemmeringen vrij levendig. d. Waarde der
ingevoerde artikelen bedroeg in 1886 38 715 000
Mexicaansche dollars, die der uitgevoerde
43 647 717 dollars, waaronder 2/3 a. edele metalen. Koffie, hoiden, verf hout, tabak, vanille,
-dieren, hennep en koper zijn d. voorn. uitvoerproducten. 't Grootste deal v. d. uitvoer en
meer dan d. helft der metalen komt d. Vereenigden Staten ten goede ; dan volgen GrootBritannie, Frankrijk, Duitschland en Spanje.
d. Mexicaansche handelsvloot telde in 1888
421 zeeschepen en 847 kustvaartuigen. d.
Voorn. havens zijn Veracruz en Tampico op
d. oost-, Guaymas, San Blas en Acapulco op
d. westkust. 't Binnenlandsch verkeer is voor
't grootste deel nog altijd tot muildierwegen
beperkt; sedert 1877 heeft d. aanleg v. spoorwegen, voornamelijk door Amerikaansche
ondernemers, groote vorderingen gemaakt. d.
Eerste spoorweg, v. Veracruz n. d. hoofdstad
Mexico, werd in 1843 begonnen en in 1873 ge•opend. In 1889 bedroeg d. lengte der voor 't verkeer opengestelde spoorwegen 8022 KM. d.
Lengte der telegraaflijnen bedroeg in 1888 met
inbegrip v. d. Mexicaanschen kabel 44 865 KM.
-d. Standaardmunt is d. Peso (verdeeld in 100
centavos) ter waarde v. bijna f 2,50. Volgens
d. grondwet v. 1857 staat a. 't hoofd v. d. bonds-staat een voor vier jaar gekozen president,
die d. uitvoerende macht bezit. d. Wetgevende
macht berust bij 't congres, dat uit 2 kamers,
d. senaat (bestaande uit 56 leden, die door
.d. afzonderltIke staten voor d. tijd v. 4 jaar
worden gekozen) en d. kamer v. afgevaardig{len (227 leden, die door het yolk voor d. tijd
v. 2 jaar worden gekozen). 't Leger telde in vre•destijd in 1889 2270 officieren en 34 853 manschappen, d. vloot 5 kanonneerbooten. 't Wapen
v. Mexico bestaat uit een nopal (soort cactus),
met een adelaar, die een slang doodt; d.
nationals vlag is groen, wit on rood, met een
zwevenden adelaar in 't midden.
Geschiedenis. d. Oudste bewoners v. Mexico
waren d. Tolteken, die in 't midden der 6e
.eeuw uit 't Z. waarschijnlijk uit Guatemala
'c land binnendrongen en d. Chrihimeken onderwierpen, welke op 't plateau v. Anahuac hun
woonplaatsen hadden. Later trokken uit 't
N. d. Azteken Mexico binnen; dezen stichtten
in 1325 hun hoofdstad Tenochtitlan of Mexico
(v. Mexici, hun oorlogsgod) en strek ten in d.
15e eeuw hun heerschappij tot d. Atlantischen
en d. Grooten Oceaan uit. Nadat in 1518 d.
Spanjaard Juan de Gryalva door d. stadhouder v. Cuba, Velasquez, op een ontdekkingstocht was uitgezonden en op d. oostkust was
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geland, verscheen omstr. 20 Apr. 1520 d.
voerder v. een nieuwen tocht, Ferdinand Cortes (z. d.) voor Veracruz; deze landde, trok n. d.
hoofdstad, maakte zich meester v. d. koning
Montezuma en voltooide in 1521 d. verovering
v. 't rijk der Azteken. Dit werd met Yucatan
en een deel v. Middel-Amerika in 1535 tot
een vice-koninkrijk Nieuw-Spanje verheven,
Evenals d. overige Spaansche kolonien werd
ook Mexico op d. willekeurigste wijze door
d. Spanjaarden geregeerd, die zich d. alleenhandel verzekerden, alle verdere verkeer met
d. buitenwereld verboden en er slechts op
uit waren zooveel mogelijk materieele voordeelen voor 't moederland te behalen. Eerst
in 1799 werd d. haven v. Veracruz ook voor
andere schepen geopend. d. Onderdrukking
door d. Spanjaarden leidde eindelijk tot d.
opstand, die in 1808 uitbrak onder aanvoering
v. d. geestelijke Miguel Hidalgo Castilla; deze
werd echter in 1811 a. d. Spanjaarden uitgeleverd en terechtgesteld. Hetzelfde lot trof
d. in 1812 tot dictator benoemden Morelos. In
't jaar 1820 trok d. geestelijkheid partij voor
d. opstandelingen; als haar werktuig trad d.
tot nu toe in koninklijken dienst staande
overste Augustin Iturbide in 1821 tot d. partij
v. d. opstand toe en deze liet zich in d. nacht v.
18 Mei 1822 als Augustin I tot keizer uitroepen. Maar reeds in Dec. stond generaal Santa
Anna tegen hem op; Augustin deed in Mrt
1823 afstand v. d. troon en Mexico werd in
Dec. v. laatstgenoemd jaar tot een vrije republiek verklaard, wier staatsregeling volgens
die der Noord-Amerik. Unie werd ingericht.
Spoedig ontstonden er door inwendige partij-zucht allerlei verwikkelingen in d. jongen
staat. Tegenover d. aristocratische partij der
Escoceses, die naar centralisatie der macht
streefden, stonden d. democraten, d. Yorkinos,
die strenge naleving der grondwet eischten.
In d. binnenlandsche oorlogen, die nu uitbarstten, speelden Guerrero (17 Febr. 1831
doodgeschoten), Bustamente en Santa Anna
d. voorn. rollen. Gedurende dien tijd verklaarde
Texas zich voor onafhankelijk in 1836 en geraakte Mexico in een oorlog met Frankrijk
(1838—'39) ge w ikkeld.
In 1846 brak er een oorlog uit met d. Vereen.
Staten, daar Texas zich bij deze republiek
had aangesloten. Santa Anna, tot president
verkozen, kon niets tegen d. vijanden uitrichten, die in 1847 d. door Santa Anna verdedigde hoofdstad innamen. Daze legde 1 Febr.
1848 zijn waardigheid neer en reeds d. 2en
kwam te Guadeloupe-Hidalgo d. vrede tot
stand, waarbij d. Rio Grande del Norte naar
d. kant v. Texas tot grensrivier werd gemaakt en bovendien Nieuw-Mexico en OpperCalifornie a. d. Vereen. Staten werden afgestaan. Santa Anna, die 17 Mrt 1853 opnieuw
tot president en nog in 'tzelfde jaar levenslang
tot dictator werd verkozen, werd wegens
zijn willekeurige regeering in 1855 ten val
gebracht; zijn opvolger, generaal Comonfort,
werd in 1858 uit 't land verdreven. Nu was
generaal Zuloago, door d. conservatieve partij
gesteund, voorloopig president en beer der
hoofdstad; terwijl d. vice-president Juarez zich
a. 't hoofd der radicals partij stelde en in
Veracruz d. regeering vestigde. In 1861 rukte
Juarez d. hoofdstad binnen; d. wetten, die hij
reeds in 1859 tegen d. geestelijkheid had uitgevaardigd (opheffing der kloosters, verbeurdverklaring der kerkelUke goederen, scheiding
v. kerk en staat, godsdienstvrijheid), werden in
werking gesteld en hijzelf werd tot president en
dictator verkozen. Spoedig echter werd 't land
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in buitenlandsche moeiltjkheden gewikkeld.
Ten gevolge v. d. sluiting v. eenige gedwongen
leeningen en door 't staken der. betalingen a.
buitenlandsche schuldeischers vereenigden zich

onregelmatig vierkant, met breede, rechte
straten, die elk. op gelijke afstanden recht.
hoekig snijden, en groote openbare pleinen,
waaronder d. Plaza mayor met d. kathedraal,

Engeland, Frankrijk en Spanje, die groote vorderingen te doen hadden, op een bijeenkomst
to Londen (31 Oct. 1861) tot gemeenschappelijk
liandelen. In Dec. bezetten d. Spanjaarden
reeds Veracruz en 6 en 7 Jan. landden ook d.
Engelsche en Fransche troepen. Engeland en
Spanje riepen echter al in Febr. hun troepen
terug, daar 't verbond te niet werd gedaan;
d. Franschen echter bestormden in 1863 Puebla,
trekken in Juni v. dat jaar d. hoofdstad binlien en riepen een vergadering v. notabelen
bijeen, waarin besloten werd tot 't oprichten
*miler onbeperkte, erfelijke monarchie on aartshertog Maximiliaan v. Oostenrijk tot keizer
uitgeroepen werd. Daze verklaarde zich bereid d. kroon te aanvaarden en landde in 1864
to Veracruz. Juarez, die aanvankelijk tot a.
d. grenzen der Vereen. Staten was teruggedrongen, won langzamerhand meer veld en,
nadat Napoleon III in 1867 zijn troepen uit
Mexico had teruggeroepen (hiertoe genoodzaakt door 't beslist optreden der Vereen.
Staten ten gunste v. Juarez), vial Queretaro
en met. die stad Maximiliaan, die er zich heen
had begeven, door 't verraad v. d. overste
Lopez in d. handen der Juaristen, die hem 19
Juni lieten fusilleeren. Juarez werd in 1867
en 1871 nogmaals tot president verkozen ; zijn
tegenstanders verwekten editor eon opstand,
gedurende welken hij in 1872 overl. Lerdo de
Tejada nam zijn plaats in en word in 1876
.herkozen; in Nov. v. dat jaar werd hij echter
door Porfirio Diaz ten val gebracht; met diens
presidentschap (hij werd in 1884 herkozen) is
voor Mexico een vreedzame tijd aangebroken
en begint 't land zich allengs v. d. geleden
schokken to herstellen. — Uitvoeriger vindt
men over Mexico gehandeld bij: Prescott
„History of the conquest of Mexico" (2 dln,
London 1834); Arnim „Das heutige Mexico"
(2e dr. 2 din, Leipzig 1869) en Griffin „Mexico
of to-day" (New-York 1886).
Mexico, een der 27 staten v. bovenge
noemde republiek Mexico, gelegen op 't plateau v. Anahuac en in 't N. begrensd door
Hidalgo, in 't W. door Queretaro en Michoacan, in 't Z. door Morelos en Guerrero en in
't 0. door Puebla en Tlaxcala. In 't 0. on Z.
dozer provincie liggen d. hoogste bergstreken
v. 't geheele land, met d. Popocatepetl (5420
M.), d. Iztaccihuatl (5205 M.) en d. Nevado de
Toluca (4570 M.). Onder d. rneren, die meerendeels zout water, bevatten, zijn 't Tezcuco-,
Chalco-, Christoval- en Zumpangomeer d.
belangrijkste. d. Landbouw levert d. Europeesche korensoorten, boonen, groenten en
ooft en op d. gunstigste plaatsen ook voortbrengselen der heete luchtstreek, zooals sulkerriet. In d. bergachtige streken bloeit d. bergbouw; goud, ijzer, zilver en koper worden in
aanzienlijke hoeveelheid gevonden. Brandewijn, glas, papier, katoen, wol, aardewerk,
matten en stroohoeden zijn d. voorn. voortbrengselen der inlandsche nijverheid. d. Hoofdstad der provincie is Toluca.
Mexico, d. hoofdstad der gelijknamige
republiek in Noord-Amerika, met 329 535 inw.,
vormt met haar omstreken 't onmiddellijk
onder d. bondsregeering staande Bondsdistrict
(distrilo federal), dat op 21 vk. inij len 451 246 in w.
telt. d. Stad lilt 2282 M. boven d. zee, t. W. v.
't Tezcucomeer, op dezelfde plaats, waar d.
door d. Spanjaarden verwoeste hoofdstad der
Azteken, Tenochtitlan, lag; zij vormt een

't regeeringspaleis on d. gebouwen v. 't gemeentebestuur 't voorn. is. Tallooze paardentrams doorkruisen d. stad, die verder v. gas.
on electrische verlichting voorzien is. d..
Huizen hebben meestal den verdieping en
platte daken. 't Voorn. gebouw is d. kathedraal met zijn beide torens; 14 is versierd
met schilderstukken der grootste Spaansche.
meesters en v. 1573-1657 op d. plaats v. d.
hoofdtempel v. d. Oud-Mexicaanschen God
Huitzilopochtli gebouwd; thans nog prijkt ink
d. westelijken muur d. beroemde kalendersteen der Azteken, een der voorn. Mexicaansche oudheden. Nevens d. 15 Katholieke zijn
er ook 6 Protestantsche kerken. In 't voormalig paleis der inquisitie bevindt zich d.geneeskundige school en in een prachtig nonnonklooster 't college voor rechtswetenEchappen.
d. Drukste wandelplaatsen der stad zijn dw
Paseo's, breede wandellanen, bijna geheel zon der schaduw, en d. Alameda in 't N.-W. der
stad. Mexico is d. residentie v. d, president
en v. een aartsbisschop en d. zetel der hooge
regeering; behalve d. genoemde inrichtingen
voor hooger onderwijs vindt men er nog een
universiteit met een merkwaardige verzameling v. oudheden, een bergbouwschool, een
handelsschool, eon sterrenwacht, een academievoor schoone kunsten en een muziekschool.
d. Nationale bibliotheek telt 10 000 banden. d.
Stad bezit verder 3 hospitalen, 2 krankzinnigengestichten, een doofstomtnen- en een
blindeninstituut. Uit 't gebergte voeren a
waterleidingen good drinkwater n. d. stad„
dat door waterdragers (aguadores) in d. huizen der rijken wordt gebracht. Twee kanalen
verbinden Mexico met d. meren v. Chalco en.
Tezcuo; dam men, die nog afkomstig zijn uit
d. tijd der Azteken, beschermen d. stad tegen
overstroomingen uit laatstgenoemd meer. d.
Industrie der stad Mexico is in d. laatsten tijd
zeer vooruitgegaan ; ijzerwaren, landbouwwerktuigen, katoenen en wollen stoffen, olie,
leder, tabak, good- en zilverwerk, zeep en
wagons word en voorn. gefabriceerd. Van staatswege zijn er eon wapenfabriek, een geschut
gieterij en een kruitfabriek opgericht. d. Bevolking bestaat your ongeveer 50 pct uit.
Creolen en voor 25 pot uit Indianen, d. rest
zijn Europeanen en kleurlingen. Voor d, stierengevechten, die druk bezocht worden, dienen 2 pleinen en 8 deels zeer schoone schouw
burgen zijn in verschill. wijken der stad gebouwd. Onder d. openbare gedenkteekenen zijn
d. beeltenissen v. Karel IV, v. generaal Guerrero en Columbus vermeldenswaardig. Door
spoorwegen is Mexico met Veracruz en El
Paso del' Norte verbonden.
Mexico (Golf van) beet d. westelijkste,
diep in Amerika's oostkust insn(jdende zeeboezem v. d. Atlantischen Oceaan, die in
N. door d. Vereen. Staten met 't schiereiland Florida, in 't W. en Z. door Mexico
met 't schiereiland Yucatan en in 't 0. door
eiland Cuba ingesloten wordt. 't Zuidelijke
deel is d. Camp 6,- cliebaai. Met d. Atlantischen
Oceaan staat d. golf door d. Floridastraat, met
d. CaraIbische Zee door d. straat v. Yucatan
in verbinding. Door eerstgenoemde straat
neemt als Floridastroom die hoogst belangNice zeestrooming haar weg, die verderop
in d. Atlantischen Oceaan naar d. Golf v.
Mexico d. naam Golfstroom (zie dat art.) draagt.
Aan eilanden is d. Golf v. Mexico arm. Be-
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halve een groot aantal kustrivieren, neemt zij ! fort bij Merian, d. ouden vriend zijns waders,
d. Mississippi en d. Rio Grande del Norte op.
voor wiens kunsthandel hij een aantal porMe y (HENDRIK WOLFGANG VAN DER), een
tretten en 80 zinnebeelden v. Daniel Cramer
Nederl. letterkundige, geb. 10 Aug. 1842 te
graveerde. Hij over]. in 1638 op 83-jarigen
Gronau in Westphalen, ging in 1859 in dienst
lee] tijd, nog voordat zijn talent zich volbij 't Instructie-bataljon te Kampen, werd in
komen had kunnen ontwikkelen.
1865 officier bij d. infanterie, doch ontving
Meyer (FELix), een Zwitsersch landschap-wegens ziekte reeds vroeg een eervol ontslag.
schilder, werd geb. to Winterthur in 1653 or
Hij bereisde achtereenvolgens verschill. landen
over]. te Wyden bij Husen in 1713. Hij ontv. Europa, bestudeerde hiervoor vele talen en
wikkelde zich zeer gelukkig onder d. leiding
schreef o. a. d. volgende werken : „Wandel,ingen
v. d. landschapschilder Ermels en leefde met
in Noorwegen" (1878), „Rusland en het Nihilisdozen on d. schilders Bemmel, Rugendas en
me" (1879), „Het aardsche heldendom" (1881),
Roos op vriendschappelUken voet. Later
„Katalcozot Een bladzijde uit d. geschiedenis
reisde hij n. Italie ; hij k wam echter niet verder
v. Rusland" (1882) en „Troon en keiker. Een
dan tot Milaan, waar hij ziek werd. In Zwitserbladzijde uit d. Russische rochtspleging"
land maakte hij vervolgens een aantal schetsen
(1884). Voorts vertaalde hij eenige Russische
on teekeningen v. 't landschap, welke hij dan.
romans en schreef hij artikelen in „d. Ranier",
schilderde en meestal zeer fraai wist to stof„d. Portefeuille''. Nederl. Spectator" (onder
feeren. MEYER kan als 't hoofd der Zwitsersche
't pseudoniem Wolfgang) en z.
landschapschilders beschouwd worden, voorMeyendorf, een aanzienlijk vrijheerlijk
namelijk door d. geheel nieuwe en breede
adellUk geslacht in d. Russische Oostzeeprowijze v. behandeling zijner groote boomvincien, waartoe ook pans Clemens II, eerst ' partijen en door zijn fraaie lichteffecten. Hij
bisschop v. Bamberg (over]. 1047), behoorde.
heeft ook een aantal landschappen geetst.
Van d. overige leden v. dit geslacht noemen
Meyer (HEINRICH), een Zwitsersch teekewij PETER, vrijheer V. MEYENDORF, geb. 19 Aug.
naar en schilder, tevens als schrijver bekend,.
1796; hij werd in 1832 Russisch gezant to
werd in 1759 to Zurich geb. en genoot onderStuttgart en in 1839 in Berlijn, waar hij in 1840
richt v. J. Koella to Stefa en J. C. Fussli
geheimraad werd, was v. 1850—'54 gezant to
te Zurich. Later n. Italie gereisd, werd hij
Weenen, sedert koizerlijk opperstalrneester
hier door Winckelmann in d. schoonheden
en lid v. d. Rijksraad en over]. 19 Mrt 1863. —
der antieken ingewijd. Hij maakte daarvan
Zijn jongero broer, ALEXANDER, vrijheer v.
to Rome en to Napels (naar d. beelden on
MEYENDORF, geb. 5 Apr. 1798, werd in 1839
vazen in 't Herculanisch museum) een aantal
Russisch staatsraad in werkelijken dienst, in
afteekeningen. In 1789 begaf hij zich n. Wei1840 president v. d. Handelskamer in Moskou,
mar, waartoe hij door Goethe, dien hij to
in 1851 belast met d. zorg voor d. handel en
Rome had leeren kennen, word overgehaald.
industrie v. Transkaukasie in 1853 geheimIn d. geleerde en kunstlievende kringen to
raad en over]. 25 Jan. 1865 in s. Petersburg.
Weimar on ook a. 't hof werd hij gunstig
Hij vervaardigde met Sinowjew een nijveropgenomen en hij waagde zich nu eerlang ook
heidskaart v. Rusland. — GEORG, vrijheer V.
a. letterkundigen arbeid over artistieke onderMEYENDORF, geb. 19 Juni 1755, over]. 12 Oct.
werpen (o. a. aan een opstel, getiteld „Ideen zu
1863; hij beschreef in d. Fransche taal zijn
einer ktinftigen Geschichte der Kunst"). Om
reis v. Orenburg n. Bokhara v. 1820 (1826).
zijn studien in d. kunstgeschiedenis to volMeyer (DIETRICH Of THEODOR), een Zwittooien begaf hij zich andermaal n. Rome;
sersch schilder en graveur, in 1572 to Eglisau
hij keerde in 1797 to Weimar terug, schreef
geb. en overt. in 1658. Zijn Nader was landin Schiller's „Boren" een aantal opstellen
voogd v. Zurich; hij zelf beoefende eerst d.
over kunst, was gedurende een aantal jaren
schilderkunst op glas, later in olieverf en
Goethe's vriend on d. man, dien daze omtrent
rnaakte zich als graveur on etser verdienstealles raadpleegde wat kunst betrof. In 1807
lijk, terwijl hij in d.hulpmiddelen dier laatste
werd hij directeur der teekenacademie. In
kunst groote verbeteringen bracht. MEYER
1813 schreef hij over L. Cranach's altaarbekleedde to Zurich aanzientUke betrekkingen,
schilderij in d. stadskerk to Weimar. In 1824
wat hem echter niet verhinderde d. kunst
gaf hij een geschiedenis der beeldende kunmet via to beoefenen. Hij over]. algemeen
sten bij d. Grieken uit, in drie deelen, enz.
geacht; vier v. zijn zonen waren kunstenaars.
Hij over]. in 1832.
Meyer (coNRAD). zoon v. bovengenoemde,
Meyer (CHRISTIAN ERICH HERMANN VON),
was mode een verdienstelijk kunstenaar. Hij
geb. 3 Sept. 1801 to Frankfort a. M., studeerde
werd door zijn vader on zijn broader Rudolf
in d. chemie to Heidelberg en werd later tot
in d. schilderkunst onderwezen, vervaardigde
ambtenaar bij 't bestuur der kas v. d. Duitop zijn 18e jaar een meesterlijk portret zijns
schen Bond benoeind. Na in 1866 gepensionwaders en legde zich later op d. graveerkunst
neerd to zijn, over]. hij 2 Apr. 1869. Met DUNtoe. Hij woondo een tijd lang to Bern en
KER gaf hij 't tijdschrift „Palaontographica""
begaf zich vervolgens n. Frankfort, waar hij
uit on hij schreef o. a. „Palaeologica zur Ged. leiding genoot v. d. ouderen Merian, die
schichte der Erde und ihrer Geschopfe" (1832),
zeer met hem was ingenomen. Hij schilderde
„Die fossielen Knochen von Georgsgmtind''
een aantal portretten, historische tafereelen
(1834), „Neue Gati ungen fossiler Krebse" (1840),
en landschappen. Daarbij graveerde hij veel,
„Beitrage zur Paldontologie Wiirtembergs'
zoodat men wel duizend platen v. hem kent,
(1844). „Zur Fauna der Vorwelt" (1844—'60) on
waaronder meer dan 200 portretten. Zijn
„Homoosaurus und Ramphorynchus" (1847).
etsen zijn zeer gezocht. Hij over]. in 1689
Meyer (LEOPOLD VON), een Duitsch pianist,
op 71-jarigen leeftijd.
geb. in 1816 to Baden bij Weenen en overl.
Meyer (RUDOLPH THEODOR), d. oudste zoon
in 1883 to Dresden; hij was een leerling v.
v. Dietrich, was schilder en graveur. Zijn
Czerny, deed sedert 1835 vele concertreizen
talent ontwikkelde zich verbazend vroeg, maar
door Europa, bezocht in 1845 ook Amerika en
hij had daarbij een zeer zwakke gezondheid.
vestigde zich twee jaar later to Weenen.
Dit hield hem terug v. een reis n. Italie.
Meyer (BERNHARD, ridder v.), een ZwitDaarentegen bezocht hij Augsburg on Neusersch on Oostenrijksch staatsman, geb.
renberg en vertoefde hij langen tijd to FrankDec. 1810 to Sursen in Lucern, v. walk kanton.
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bij in 1841 kanselier werd. Met Sigward
zorgde hij er in 1844 voor, dat d. Jezuleten
n. Lucern werden geroepen. Hij was een der
stichters v. d. Sonderbund, na welks opheffing hij in 1848 n. 3/Iiinchen vluchtte, om
daarna in 1851 in Oostenrijk d. leiding v. d.
drukpers op zich to nemen. Daarna kwam hij
bier a. 't ministerie v. Binnenl. Zaken; hij bekleedde er nog verscheidene aanzienlijke betrekkingen en overl. 29 Aug. 1874.
Meyer (JOSEPH), een Duitsch uitgever, geb.
9 Mei 1796 to Gotha, richtte in 1826 een boekhandel op, 't Bibliographisch Instituut, dat hij
in 1828 n. Hildburghausen verplaatste. Hij
voerde in d. boekhandel 't stelsel v. inteekenen on 't verschijnen v. groote werken bij
afleveringen in. Zoo gaf hij sedert 1832 „Meyer's
Universum", een verzameling v. gezichten op
steden en landstreken, uit, waarvoor hij zelf
d. tekst vervaardigde; voorts verschenen bij
hem verscheidene uitgaven v. Duitsche classieken, vele uitgaven v. d. Bijbel, 't groote
„Konversationslexicon" in 58 dln, volksbibliotheken enz. Ook legde MEYER grooten ijver en
belangstelling voor d. bergbouwindustrie a. d.
dag. Hij overl. 27 Juni 1856 to Hildburghauson. - Zijn zoon, HERMANN JULIUS MEYER, geb.
4 Apr. 1826 to Gotha, nam daarna d. leiding
v. 't Bibliographisch Instituut op zich on
verplaatste dit in 1874 n. Leipzig. Hij stichtte
v. 1857—'60 „Meyers Konversationslexicon"
(5e dr. in 17 din, Leipzig 1892) on „Meyers
Handlexikon des ailgemeinen Wissens" (Hildburghausen 1870—'72, 4e dr. 2 din, Leipzig
1883) en gaf voorts een reeks vaklexica, reisboeken on een classieke bibliotheek uit, verder
Brehms „Thierleben" (30 dr. 16 din, 1.891—'93),
d. „Allgemeine Naturkunde" (1885) enz. Sedert
1884 staan hem zijn beide zoons Dr. HANS
MEYER (geb. 22 Mrt 1858 to Hildburghausen)
en ARNDT MEYER (geb. 27 Nov. 1859 to Hildburghausen) ter zijde. — HANS MEYER trad in 1884 als
compagnon in d. zaak, nadat hij een tweejarige
rein om d. wereld, door hem zelf beschreven,
had volbracht. In Dec. 1886 ging hij n. ZuidAfri ka; hij bezocht Kaapland, Natal en d. Transvaal en in d. zomer v. 1837 't gebied v. 't DuitschOost-Afrikaansche genootschap en was d.
eerste, die d. Kilima Ndsjaro tot nabij d. top
v. d. met ijs bedekte Kibokegel, 5450 M. hoog,
beklom. Hierover schreef hij „Vom Schneedom
des Kilima Ndscharo" (1888). In d. zomer v.
1888 rustte MEYER, nu met d. Oostenrijker Dr.
Baumann, een tweeden tocht uit, maar hij werd
door verraad ztjner manschappen, nog voor
d. Kilima Ndsjaro bereikt to hebben, tot d.
terugkeer gedwongen, door d. Arabieren
hoofdman Buschiri gevangen genomen en
eerst tegen een hoog losgeld weer vrijgelaten.
Toch gelukte 't HANS MEYER in d. herfst v.
1889 op een nieuwe ontdekkingsreis n. d.
Kilima Ndsjaro d. hoogsten top v. dozen berg
to bereiken.
Meyer (Jumus), een Duitsch schrijver over
kunst, geb. 26 Mei 1830 to Aken, werd in 1872
directeur v. d. schildertjengalertj v. 't museum
to Berlijn ; hij schreef een „Geschichte der
modernen franzOsischen Malerei" (1867), begon
in 1870 a. d. uitgave v. een op al to grooten
omvang aangelegde „Ktinstlerlexikon" (slechts
3 din verschenen) on leverde een uitstekende
catalogus v. d. schilder(jen v. genoemd museum.
Meyer (JULIUS LOTHAR), geb. 19 Aug. 18:30
to Varel a. d. Jade, studeerde te Zurich on
to Wttrzburg, promoveerde in 1854 in d. geneeskunde, studeerde daarna hoofdzakelijk in
d. chemie to Heidelberg (onder Bunsen) en to
Koningsbergen en vestigde zich vervolgens te
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Breslau als privaatdocent in d. scheikunde.
Men benoemde hem tot hoogi. in d. chemie
in 1866 a. d. academie v. boschcultuur te Eberswald, in 1868 a. 't polytechnicum to Karlsruhe en in 1876 a. d. universiteit to Tubingen.
Zijn belangrijkst werk is „Moderne Theorie
der Chemie" (1885, 5e dr.).
Meyer (JURGEN BONA), een wijsgeerig schrijver, gob. 25 Oct. 1829 to Hamburg, is sedert
1866 prof. in d. philosophie to Bonn. Van zijn
talrijke geschriften noemen we „Philosophische
Zeitfragen" (1870,2e dr. 1874), „Schopenhauer als
Mensch und Denker" (1872, 2e dr. 1874), „Der
Wunderschwindel unserer Zeit" (1878), „Der
Kampf urn die Schule" (1882) on „Problems
der Lebensweishoit" (1887).
Meyer (KONRAD FERDINAND), 00k MEYERZIEGLER geheeten, een Zwitsersch dichter en
novellist, geb. 12 Oct. 1825 in Zilrich, woont
sedert 1877 to Kirchberg bij Zurich. Reeds zijn
„Balladen" (1867) on d. „Romanzen und Bilder"
(1871) verraadden een groot dichterlkjk talent,
dat in zijn epische gedichten tot voile ontwikkeling kwam. Zijn roman „Hug Jenatsch"
(10e dr. 1887) en zijn novellen munten uit
door groote kunstvaardigheid en schoone
taal; zijn „Gedichten" verschenen in 1882 (3e
dr. 1887). Zijn leven beschreef Reitler (1885).
Meyer (GusTAAF), een Duitsch taalvorscher,
gob. 25 Nov. 1850 to Grosz-Strelitz in Silezie,
studeerde en promoveerde to Breslau in d.
philologie, was v. 1871—'74 leeraar a. 't gymnasium te Gotha, vestigde zich in 1876 als
privaatdocent a. d. universiteit to Praag en
werd in 1881 hoogi. in 't Sanskriet en d. vergelijkende taalstudie to Gratz. Sedert 1875
deed hij verschill. reizen n. ItaliO, Griekenland en Indio. Zijn voorn. werken zijn „Zur
Goschichte der indo-germanischen Stambildung und Deklination" (1875), „Griechische
Grammatik" (1880), „Albanesische Studien"
(1884), „Essays und Studien zur Sprachgegeschichte und Volkskunde" (1885), „Reiseskizzen aus Griechenland und Italian" (1886)
en „Albanesische Grammatik" (1888).
Meyer (MARIE PAUL HYACINTHE), een
Fransch letterkundige, geb. 17 Jan. 1840 to
Parijs, word. in 1863 custos der handschriften
in d. Nationale Bibliotheek to Parijs, in 1865
archivaris v. 't Rijksarchief, in 1872 secretaris
a. d. E cole des chartes en in 1876 prof. in d.
taal- en letterkunde v. Zuid-Europa a. 't College de France. Hij schreef „Recherches sur
l'Opopee francaise" (1867), „Mem oire sur Petude
des dialectes de la . langue d'oc au moyen
age" (1874) enz. en gaf vele Provencaalsche
geschriften uit.
Meyer (KLEMENS FRIEDRICH), veelal MEYER
VON WALDECK geheeten, een Duitsch schrtjver,
15 Mei 1824 to Arolsen geb. Sedert 1852 redigeerde hij d. Duitsche „s. Petersburger Zeitung"
en hij werd in 1853 prof. a. d universiteit v.
s. Petersburg. In 1874 vostigde hij zich to Heidelberg, waar hij sedert 1880 a. d. universiteit
werkzaam is. Hij gaf o. a. uit „Belletristische
Blatter aus Ruszland" (3 din, 1853—'55), verscheidene drama's, „Goethe's Marchendichtungen" (1879) en „Ruszlands Einrichtungen, Sitten
und Gebrauche" (1886).
Meyer (LEO), een verdienstelijk Duitsch
taalonderzoeker, geb. 3 Juli 1830 to Bledeln
bij Hildesheim, werd in 1862 prof, to Gottingen, in 1865 hoogi. in d. vergelijkende taalstudie to Dorpat en in 1877 staatsraad in
werkelijken dienst. Zijn voorn. werken zijn
„Vergleichende Grammatik der griechischen
und lateinischen Sprache" (2 dln, 1861—'65, 2e
dr. 1882—'84), „Die gothische Snrache" (1869) en
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„Bemerkungen zur ,altesten Geschichte der
griechischen Mythologic)" (1857).
Meyer (GILLIS VAN OVERBEEK DE), geb. in
1831 to Rotterdam, studeerde a. d. militaire
geneeskundige school to Utrecht, waarna hij
-eenige jaren officier v. gezondheid bij d. marine was en in 1865 to Leiden tot doctor bevorderd ward na verdediging eener dissertatie Over d. invloed v. zeereizen en 't yen
blijf in warme luchtstreken op d. ontwikkeling en 't verloop v. tuberculosis pulmonum".
Na v. 1866—'77 inspecteur v. 't geneeskundig
staatstoezicht in Gelderland en Utrecht geweest to zijn ward hij in 1877 benoemd tot
hoogi. in d. hygiene en gerechtelijke geneeskunde te Utrecht. Van 1863—'66 was hij re.dacteur v. 't „Geneeskundig Tijdschrift voor
d. Zeemacht" en hij schreef o. a. „Scheepsgezondheidsleer" (1861—'62), „Beri-beri" (1865),
„Par quels moyens les gouvernemonts peuvent-ils defendre les populations contra les
maladies contagieuses epidemiques" (1878), „Les
systemes d'evacuation des eaux et immondices dune Ville" (1880), „Prophylaxis Internationale de la rage" (1882) en „Gemeentereiniging" (1885).
Meyer von Knonau (rupwic+), een Zwitsersch geschiedschrtj ver en staatsman, geb.
12 Sept. 1769 to Zurich, was v. 1805—'39 lid
v. d. Kleinen Senaat te Zurich en sedert 1829 v.
d. Staatsraad en overl. 21 Sept. 1841. Zijn voorn.
werk is „Handbuch der Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft" (2 dln,1826—'29).
Zijn „Lebenserinnerungen" gaf zijn kleinzoon
Gerold Meyer von Knonau (1863) uit. — GEROLD
LUDWIG MEYER VON KNONAU, een zoon V. d.
voorg., geb. 2 Mrt 1804 to Zurich, was sedert
1837 bestuurder v. 't Ziiricher Staatsarchief
en overl. 1 Nov. 1858 to Zurich. Hij schreef
„Erdkun.de der schweizerischen Eidgenossenschaft" (2 dln, 12e dr. 1837—'39). — GEROLD
MEYER VON KNONAU, een zoon V. d. voorg.,
geb. 5 Aug 1843 to ZUrich, is sedert 1870 hoogi.
in d. geschiedenis a. d. universiteit aldaar.
Behalve d. voltooiing v. d. door zijn vader
voortgezette historische atlas v. Zwitserland
(1867—'69) schreef hij o. a. nog „Alemannische
Denkmaler in den Schweiz" (2 dln, 1873—'76),
„St. Gallische Geschichtsquellen" (3 dln, 1870
t. 1881) en „Dr. Ferdinand Keller" (1882).
(GiAcomo), eigenlijk JAKOB
Meyerbeer
MEYER BEER, een beroemd componist, geb. 5
Sept. 1791 to Berlijn en overl. 2 Mei 1864 to
Parijs. Hij was d. zoon v. een rijk bankier
en gaf reeds vroeg blijken v. buitengewonen
aanleg voor d. muziek. Zijn leermeesters waren Clementi, Zelter, Bernh. Weber, Vogler
e. a. In 1815 begaf hij zich, na eerst Darmstadt, Munchen en Weenen bezocht te hebben,
n. Venetia; hij bestudeerde daar d. Italiaansche
school, keerde in 1822 n. Berlijn terug, doch
vestigde zich vier jaar later voor goad to
Parijs. Een bevoegd beoordeelaar heeft hem
genoemd „een Duitscher in harmonie, Italiaan
in melodie, Franschman in rhytmiek". Door
d. koning v. Pruisen in 1834 tot hofkapelmeester benoemd en door d. universiteit v.
Jena iets later met 't diploma V. doctor in d.
muziek vereerd, bleef MEY ERBEER nochtans
meer een Fransch dan een Duitsch componist.
Tot zijn beroemdste opera's, waarvan sommige
sinds meer dan een halve eeuw op 't repertoire
prijken en altijd door met denzelfden bijval
begroet worden, behooren „Robert le Diable"
(1831), „Les Huguenots" (1836), „Das Feldlager
in Schlesien" (1844), „Le prophete" (1849),
„L'Etoile du Nord" (1853), „Struensee" (1857),
„Le pardon de Ploermel" (1859) en „L'Africaine"

MEY.

(1865). Voorts schreef hij een groote menigte
andere muziekstukken, als cantates, koorwerken, psalmen, motetten enz. In 1891 ward
to Berlijn, Parijs, Weenen en in vele andere
steden d. 100e verjaardag v. MEYERBEER met
grooten luister gevierd. Biographieen v. hem
werden geschreven o. a. door Mendel (1868) en
Schucht (1869).
Meyeringh (ALBERT), een Nederl. schilder
en etser, ward in 1645 to Amsterdam geb. on
door zijn vader (een middelmatig schilder)
aanvankelijk in d. kunst onderwezen. Hij
begaf zich al spoedig op reis n. Parijs on
vervolgens in weerwil v. zijn bekrompen
omstandigheden n. Rome. Daar moest hij
hard werken om in zijn onderhoud to voorzien,
maar hij genoot dan ook d. voldoening, dat zijn
arbeid, voornamelijk bestaande in landschappen, gestoffeerci met beelden in d. antieken
trant, veel bijval verwierven en gaarne gekocht
werden. Na verloop v. tien jaren in Nederland
teruggekeerd, schilderde hij daar een aantal
plafonds, zaal-, deur- en schoorsteenstukken.
Met zijn vriend Glauber schilderde hij to
Soestdijk d. eetzaal v. Maria, Koningin v.
Engeland. Hij overl. in 1714.
MEYERINGH
heeft ond erscheiclene platen
geetst, waarvan Bartsch („Peintre Gray." 356)
er 26 beschrijft. 't Zijn fraaie landschappen
met merkwaardige gebouwen, tempels, mausoleen, fonteinen en antieke ruines. Er is
doorgaans veal diepte in daze smaakvol
gestoffeerde tafereelen. MEYERINGH toont in
daze platen, dat hij een goad teekenaar en,
ofschoon hij geen work maakte v. een volkomen acheve, geheel meester was over d.
etsnaald.
1Vleyern (WILHELM FRIEDRICH VON), een
Duitsch romanschrijver, geb. in 1762 to Ansbach, trad in 1809 als officier in OostenrUkschen dienst, ward daarna a. d. gezantschappen to Rome en to Madrid en vervolgens a. d.
militaire commissie bij d. Duitschen Bondsraad in Frankfort a. Main toegevoegd en
overl. aldaar 13 Mei 1829. 't Meest bekend is
zijn staatkundige roman „Dya-na-Sore oder
Der Wanderer" (3 dln, 1787—'91, 3e dr. 5 dln,
1840—'41). Zijn „Hinterlassene kleine Schriften"
gaf Feuchtersleben uit (3 dln, 1842).
Meyern-Ilohenberg

(GUSTAV WILHELM

vox), een Duitsch dichter, geb. 10 Sept. 1820
to KalvOrde in Brunswijk, trad in 1843 in
dienst v. Saksen-Coburg-Gotha, ward geheim
kabinetsraad en generaal-intendant v. 't hertogelijk Hoftheater en d. Hof kapel, nam daarna
zijn ontslag on leefde sedert to Constanz,
waar hij 9 Mrt 1878 overl. Zijn baste werken
zijn d. politiek-draniatische studio „Ein Kaiser" (1857, 2e dr. 1861) on „Die Malteser" (1876);
ook dichtte hij op episch on lyrisch gebied on
schreef hij d. roman „Tauerdanks Brautfahrt"
(1878).
Meynard

(CHARLES ADRIEN CASIMIR BAR-

een Fransch orientalist, geb. 6 Febr.
1827 to Marseille, ward in 1855 dragoman (tolk)
in Jeruzalem en vervolgens in Perzie, in 1863
hoogl. in d. Turksche taal a. d. school v.
Oostersche talon to Parijs en in 1876 hoogl. in
't Perzisch a. 't College de France en verwisselde in 188-5 dozen leerstoel met Bien v. 't
Arabisch. Van zijn geschriften noemen wij
„Dictionnaire geographique, historique et Mt&
raire de la Perse' (1861); hij is hoofdredacteur
v. 't „Journal asiatique" en lid v. d. „AcadOmiedes Inscriptions et Belles lettres".
Meyr (MELCHIOR), een Duitsch schrijver
en dichter, geb. 28 Juni 1810 to Ehringen bij
Nordlingen. Hij woonde sedert 1837 in ErlanBIER DE),
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gen, na in d. rechten, d. wijsbegeerte en d.
aesthetiek gestudeerd te hebben, vestigde
zich daarna to Miinchen, woonde V. 1840—'52 in
Berlijn en sedert afwisselend te Miinchen en in
zijn vaderstad en overt. 22 Apr. 1871 to Mtnchen. Zijn hoofdwerken zijn „Erzahlungen
ails dem Ries" (1856, 3e dr. 4 dln 1875) en d.
anoniern verschenen „Gesprache mit einem
Grobian" (2e dr. 1867); bovendien schreef hij
gedichten, drama's, vertellingen, romans, wijsgeerige geschriften e. a. Uit zijn nagelaten
geschriften gaven Graaf Bothmer en M. Carrier° nog uit „Biographisches, Briefe, Gedichte"
(1874).
Meyroos (Fr. A.), een Nederl. violist en
componist, goy. 7 Febr. 1830 te Enkhuizen,
waar zijn vader organist was. Na v. 1846—'48
't conservatoire to Leipzig bezocht to hebben,
trad hij in verschill. steden v. ons land als
violist op, o. a. ook a. 't hof; in 1850 werd
hij organist to Hoorn, waar hij d. liedertafel
„Sappho" oprichtte, on in 1862 zag hij zich,
als opvolger v. Marx, tot muziekdirecteur to
Arnhem benoemd. Zijn voorn. composities
bestaan in cantatas („Alkmaars ontzet"), symphonieen, mannenkoren („0 Welt, du bist so
wunderschon!"), gemengde koren („Morgenfrtihe") on liederen met on zonder klavierbe-

geleidiug. Een grooten naam verwierf

MEYROOS

zich ook, behalve als dirigent bij d. muziekfeesten der Arnhemsche zangvereeniging, bij
d. uitvoeringen der Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging, terwijl hij herhaaldelijk bij muzikale wedstrijden tot lid der jury benoemd werd.
Mezeray (DE). Aldus noemde zich, naar
zijn geboorteplaats bij Falpise in 't tegenwoordige Fransche depart. Calvados, FRANS
NUDES. Na eenigen tijd als artillerie-officier
to hebben gediend, legde hij zich met ijver
toe op d. geschiedenis v. zijn vaderland en
word hij, na 't eerste gedeelte zijner „Histoire
de France" to hebben uitgegeven, wat eigenlijk
d. voortzetting was v. een door Joh. Balduinus
begonnen arbeid, door d. invloed v. d. rijkskanselier Seguier tot historieschilder v.
Frankrijk aangesteld. onder 't genot eener
jaarwedde, die eerst door d. koning en vervolgens door d. kardinaal Richelieu verhoogd,
maar later door Colbert wegens eenige uitdrukkingen in MEZERAY'S werken ingetrokken
word. Als lid en vervolgens als secretaris der
Fransche Academie nam hij ijverig deel a.
't samenstellen v. d. „Dictionnaire". Zijn hoofdwerk is editor d. „Histoire de France" (Parijs
1685 volg., 3 dln), ook verkort tot een „Abrege",
door hem zelf uitgegeven. Voorts schreef
hij een „TraitO de l'origine des Francais"
(Amsterdam 1688).
Mezger (JOHAN GEORG), gob. 22 Aug. 1839
to Amsterdam, studeerde in zijn geboorteplaats on te Leiden in d. geneeskunde, werd
in 1863 to Leiden tot doctor bevorderd na verdediging eener dissertatie Over d. behandeling v. verstuikingen door middel v. massage"
en was daarna eenige jaren adsistent in 't
stedelijk hospitaal to Amsterdam. Hierna vestigde hij zich als masseur in 't Amstelhotel, waar hij weldra eon zeer drukke praktijk en een grooten naam kreeg. Owtrent 't
jaar 1888 verwisselde hij Amsterdam als standplaats met Wiesbaden, dat hij vernioedelijk
in 1893 weer verlaten zal, ten einde zich to
Parijs of weer to Amsterdam to vestigen.
31-Ozieres (ALFRED), een Fransch letterkundige, gab. 19 Nov. 1826 to Rehon in
't Moezeldepartement, word in 1854 leeraar
in d. buitenlandsche letter): undo to Nancy on
in 1861 a. d. Sorbonne to Parijs; sedert 1874
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is NI lid v. d. Academie en in 1881 werd hi)
ook in d. Kamer gekozen. HU schreef „Contemporains et successeurs de Shakespeare" (1864),
„Dante et l'Italie nouvelle" (1865), „Petrarque''
(1867), „Goethe, les oeuvres expliquees par la_
la vie" (2 dln, 1873—'74) e. m. a.
Mezii-Toer, een stad in 't Hongaarschegespanschap Jasz-Nagy-Koen-Szolnok a. d.
middenloop v. d. Theis, heeft een gymnasium
on telt 21 200 inw., die veal a. wijn- on tarwebouw doen.
Mezzo (v. 't Lat. medics, midden) beteekent
half, gomiddeld on wordt vooral in d. muziek
gebezigd, bp, mezzo forte, verkort m. f., voor half stark; mezzo piano (m. p.) voor half zacht;
mezzo soprano voor die vrouwen- of knapenstem, welke 't midden houdt tuss. sopraan
alt. Mezzo manica wil zeggen: met d. hand
op d. halve hoogte v. d. hals der viool;
mezza orchestra met half orkest; a mezza voce

met halve of gedempte stem.
Mezzofanti (GIUSEPPE), gab. to Bologna,.
19 Sept. 1771, over]. te. Napels 14 Mrt 1849,,
bekleedde onderscheidene kerkelijke waardigheden on werd in 1838 kardinaal. Hij heeft

zich bekend gemaakt door eenige geschriften
alsmede door zijn buitengewone vlugheid in
't aanleeren v. onderscheidene talon. In d..
laatste jaren v. zijn leven kon hij zich met.
gemak in verachill. talon uitdrukken. Zie
Malavit, „Esquisse historique sur le cardinal
Mezzofanti" (Parijs 18:53).
Mezzotinto noemt men in d. schilderkunst
d. middeltinten; dat zijn niet alleen d. overgangen v. tweeerlei kleuren, die in elkander
smelten, maar ook die tonen, welke in verhouding tot d. lichte partijen in een schilderij
in schaduw, maar tegenover d. schaduwpar.
tijen toch nog betrekkelijk Licht schijnen. d.

Middeltinten dienen d. schilder tevens om
lichte partijen v. een donkeren achtergrond
los to maken of omgekeerd donkere voorwerpen v. een lichten achtergrond. Als zoodanig staan middeltinten in nauw verband
met luchtperspectief en zijn zij voor d. schilder d. voorn. hulpmiddelen om op 't platte
doek ruimte en diepte uit to drukken. In d.
graveerkunst noemt men mezzotinto d. manier,
welke ons bekend is onder d. naam zwarte ,
kunst (zie Graveerkunst).
Miako, tegenwoordig Rioto genoemd, is
d. derde stad in grootte v. Japan en d. voormalige residentie v. d. mikado en telt 263 269
inw. Zij ligt op 't ail. Nipon in d. prov.
Yamashiro t. W.-Z.-W. v. Tokio in eon door
bergen ingesloten vlakte en heeft regelmatige,
doch nau we straten en eon aantal tempels,
waarvan d. tempel v. d. Tokosi oin zijn
reusachtig Boeddhastandbeeld en zijn groote
klok en d. tempo] v. d. Kwanoon om zijn
groot aantal beelden door geheel Japan beroemd zijn. d. Kloosters on tempels op d.
omliggende bergen zijn geseculariseerd. Miako,
't middel punt v. 't geestelijke leven in Japan
en d. zetel der geleerdheid, is voor boekdrukkunst, handel on industrie een der beroemdste.
steden v. 't rijk; vooral d. iijde- en porseleinffabricage zi'n v. belang.
Miargyriet of Zifverantimoonglans
is een m onok lien kristalliseerend, zacht, zwartachtig gran w, ondoorzichtig mineraal, dat
iets harder dan gips is, 't soort. gew. 5,184 a
5,253 heeft en uit een zwavelverbinding v,
zilver en antimoon (Ag 2 S Sb2 bestaat,
't Wordt o. a. gevonden bij Freiberg, in Spanje
en Mexico.
Miasma .of verontreiniging. Dit woord wordt
in d. leer v. d. aanstekelijke en epidernischo
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2iekten gebezigd om een ziektegift aan to
duiden, dat d. atmospherische lucht verontreinigt en zoo op d. gezondheidstoestand v.
velen nadeelig werkt, vooral wanneer een
zoodanig bedorven lucht bij vele menschen
-dezellde ziekte teweegbrengt (typhus-, cholera-, koorts-miasma). Miasmata ontstaan 't
menigvuldigst door ontbinding v. organisch
dus des to lichter als d. toestand
-der lucht d. rotting bevordert, bij warmte en
vochtighoid. Wat editor eigenlft uit deze
rotting ontstaat en 't miasma vortnt, is onbe
kend, daar onze zintuigen, waarvan soms
slechts d. reuk een miasma waarneemt, daarover geen opheldering geven kunnen en d.
:scheikunde nog niet ver genoeg gevorderd is,
om een miasma uit d. lucht of to scheiden en
in zijn aard to doen kunnen. Misschien kunnen
microscopisch fijno lichaampjes, die mochanisch in d. lucht verdeeld z(jn (bij v. d. kiemkorrels v. sommige schitnrnelplanten, d. eieren v.
sommige lagere diersoorten, d. Inch tin fusori6n)
tot 't ontstaan v. miasma aanloiding geven.
't Ozoon wordt in d. laatsten tijd voor workzaam geliouden bij 't ontstaan en 't verdwijnen v. sommige miasmen. Volgens d. norsprong v. d. miasmen (ook effluvia genaamd)
ondersclieidt men: dat v. d. moeraslucht.
dat ook dikwijls malaria wordt genoemd;
voorts 't aardmiasma (waartoe dat v. d. oorspronkeltjke bosschen, v. d. kerkhoven, v.
-sommige oude steden enz. behoort); 't dierluchtmiasma (bijv. uit cloaken, uit plaatsen,
waar veel vleesch rot, uit besloten plaatsen,
waar vele gezonde of zieke menschen bijeengedrongen zijn, hospitaalmiasma, scheepsmiasma); eindelijk een luchtmiasma (zooals
• dikwijls door d. dauwwind v. d. Alpen of
uit d. noordpoolstreek tot ons wordt gevoerd).
Daar d. lucht 't voermiddel v. 't miasma
is, zijn d. winden in deze betrekking deels
schadelijk door 't miasma to verspreiden,
deels nuttig door 't to verdunnen on aldus
• nschadeltjk to maken. Tusschen miasma on
contagium kan geen scherpe grenslijn worden
getrokken; want a. d. eene zijde verspreiden
zich veal aanstekingen (d. zoogen. vluchtige
contagia) door d. lucht on deze hebben dan 't
karakter v. miasma; a. d. andere ztjde kunnen
opidemieen, die langs miasmatischen weg ontstaan zijn, later ook v. persoon op persoon
overdrachtelijk (dus aanstekelijk) zijn. d. Bijna
v( lstrekte onmogelijkheid een eens gevortnd
miasma to vernietigen legt a. d. geneeskundige politie d. verplichting op, 't ontstaan v.
een miasma zooveel mogelijk to voorkomen,
bij 't wtnleggen v. kerkhoven, ontleedkundige inrichtingen, groote vergaderplaatsen,
recht-plaatsen, slachtertjen, sommige fabrieken enz. daarop behoorlijk to letten on streken, waar zich miasmen uit d. grond ontwikkelen, voor d. bowoners onschadelijk to maken, wat near omstandigheden door verschill.
middelen kan geschieden, bijv. door droogmaking, door waterleidingen, door beplanting
met boomen on anderszins. Overigens heeft
d . ondervinding geleerd, dat 't bij heerschende
miasmatische ziekten, zooals bij alle epidernieen, hooldzakeltik hierop aankomt. d. gezondheidstoestand der bedreigde bevolking in
• algemeen to verbeteren door d. zorg voor
good voedsel, kleeding, woning, gemoedstoestand enz. Naarmate een bevolking in dit
opzcht meer verwaarloosd on lager gezonken
is, wordt ztj ook heviger door soortg...eltjke
epidemieen geteisterd, zoowel wat d. hoeveelheid als wat d. sterfteverhouding aangaat.
Miaulis (ANDREAS VOKOS), eigenitjk VOKOS
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geheeten, een Grieksch vrijheidsheld on admiraal, gab. in 1768 op Negroponte, vestigde
zich in 1800 als reader op Hydra. Hij sloot
zich in 1821 bij d. opstand tegen d. Turken
a. belastte zich in 1822 met 't bevel over d.
, en in 1823 met dat over d. geheele
Grieksche vloot en behaalde overwinning op
overwinning. In 1830 stelde hij zich a.'t hoofd
v. d. oppositie tegen d. regeering, die v. Hydra
uitging, en hij verbrandde als lid v. 't VoorlooBewind 13 Aug. 1831 d. voor Poros liggende
Grieksche oorlogsvloot, om deze niet a,, d.
Russen to moeten overgeven. Onder koning
Otto vice-admiraal geworden, overt. MIAULIS
23 Juni 1835 to Athene. Zijn zoon NICOLAOS
ATHANASIUS MIAULIS was v. 1857—'62 ministerpresident en overt. in Mei 1867 to Parijs.
Mica, (Duitsch : glimmer). Onder dezen naarn
zijn eenige delfstoffen bekend, die uit silicaten
v. aluminium en kaliurn (of natrium) bestaan,
waarbij dikwijls ook magnesium (en ijzer)
optreedt; somtijds vindt men naast kaliurn
lithium, maar calcium ontbreekt gewoonlijk;
steeds is een hoeveelheid water aanwezig,
dat eerst bij gloeiing v. 't mineraal ontwijkt. en dikwijls ook wat fluoor. 't Kristalstelsel is monoklien, doch doet zich Nina
hexagonaal voor. Meestal komt mica in dunne,
buigzame plaatjes voor. d. Hardheid is niet
groot, ongeveer gelijk a. die v. kalkspaath.
d. Voorn. mineralen, die d. naam mica dragen,
zijn meroxeen, phlogopiet, zinnwaldiet (of litkioniet), lepidolieth, muscoviet, paragoniet on margo•iet ('Lie die artt.).
Mica-schiefer, in 't Duitsch glimmerschiefer, is een uit k warts en mica bestaand
gesteente, dat zich evenals 't gneis meer of
minder in d. gedaante v. lagen vertoont. d.
Samenstelling v. dit gesteente is nu eons
dik-, dan wederom dunschieferig, deels vlak,
deels golfvormig gebogen. 't Bevat een menigte
andere dellstot•en, o. a. granaten, gaat in
gneis, thonschiefer, hoornblende-schiefer enz.
oyer on is zeer gunstig voor d. groei in 't
plantenrijk. Er worden meestal groote bergvlakten en zachte golfvormige verhevenheden
door gevormd. In d. voorn. bergketens v.
Europa speelt 't mica-schiefer eon vrij aanzienlijke rol en 't is zeer rijk aan verschil].
soorten v. ertsen, die or deels in gemengd,
deels in gangen on lagen daarmee voorkomen.
't Dunschie•erige mica-schiefer wordt somwijlen tot bedekking v. daken en 't dikschie•erige tot 't bouwen v. huizen aangewend.
Micha , een der zoogenoemde kleine profeten v. 't 0. V. Hij was afkomstig uit d. stad
Moraschith in Juda on leefde in d. dagen
v. d. koningen Jotham, Achaz en Hizkia
(Micha I: 1), d. i. ruim 7 eeuwen voor Chr.
't Naar hem genoemde bijbelboek bevat in
zuivero, dichterlijke taal drie afzonderlijke
boat- en strafredenen, tot d. beide rijken Juda
en Israkl gericht VI—VII).
Michael (MAX), een Duitsch schilder, gab.
23 Mrt 1823 to Hamburg en overt. 24 Mrt 1892
to Berlijn, waar hij hoogl. a. d. academie v.
kunsten was. Hij heeft zich vooral naam gemaakt door zijn karakteristieke genrestukken
uit 't Italiaansche volksleven.
Michael, d. i. wie is God gelijk?, d. naarn
v. een der bij d. Joden zoogenoemde aartsengelen (Dan. X:11, 21; X11:1), a. wien
volgens d. Joodsche legends 't bewaken v.
Mozes' graf was opgedragen, gelijk hij dan
ook volgens d. brief v. Judas (vs. 9) met d.
duivel twist voerde over Mozes' ltjk. In d.
openbaring v. Johannes (XII: 7) komt hij voor
als met d. onder hem staande engelen krijg
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voerende tegen d. draak. Een latere Christe.
lijke overleyering maakt hem tot d. hoofdbeschermer der kerk tegen 't geweld v. d.
booze en d. R.-Kath. kerk viert zijn feestdag
op 29 Sept.
Michael Angelo, Zie Buonarotti.
Michael Obrenowitsj, vorst v. Servie,
geb. 4 Sept. 1825 te Kragoejewatsj als zoon
v. vorst Milosj, volgde in 1839 zijn broeder
Milan in d. regeering op, maar moest in 1842 ten
gevolge v. een tegen hem uitgebroken opstand
't land verlaten. Hij vertoefde nu te Weenen,
Berlijn en elders en keerde eerst in 1858 met zijn
vader Milosj n. Servie terug, na wiens dood
hij 26 Sept. 1860 d. regeering ten tweeden male
aanvaardde. 't Gelukte hem d. Servische yestingen a. d. zijde v. Turkije te doen ontruimen; ook voerde hij belastings- en militaire
hervormingen in, maar d. edele en beminde
vorst viel reeds 10 Juni 1868 in 't park te
Topschider door sluipmoord. Hij werd opgevolgd door zijn neef, Milan Obrenowitsj 1V.
Michael Nikolajewitsj, grootvorst v.
Rusland, geb. 25 Oct. 1832 als vierde zoon
v. keizer Nicolaas ; hij werd generaal der
veldtuigrneester-generaal en adjudant-generaal en in 1863 stadhouder en opperbevelhebber in d. Kaukasus. In d. RussischTurkschen oorlog v. 1877 vero verde hij als
opperbevelhebber v. 't Kaukasische leger
bijna geheel Turksch-Armenie. Daarna tot
veldmaarschalk-generaal aangesteld, word hij
in 1881 voorzitter v. d. Rijksraad en tevens
directeur-generaal der artillerie. Een zijner
dochters, grootvorstin ANASTASIA MICHAILOWNA (geb. 28 Juli 1860) is d. gemalin v.
groothertog Friedrich Franz v. MecklenburgSchwerin.
Michaelis (JOHAN BENJAMIN), een Duitsch
dichter, 31 Dec. 1746 te Zittau in d. Saksischen
kreits Bautzen geb. Van geringe afkomst,
verwierf hij zich door zijn gunstigen aanleg
d. hulp, o. a. v. Gottsched, tot 't bezoeken
der hoogeschool te Leipzig, hoewel weinig
smaak hebben le voor d. studie der geneeskunde, waarin hij studeerde. Later trokken
Gleim en Jacobi zich zijner a. en 't was bij
d. eersten hunner, dat hij bleef, tot hij 30 Sept.
1772 te Halberstadt overl. Zijn gedichten,
grootendeels fabelen, oden en satiren, hebben
veel verdienste; Schmidt heeft zijn „Poetische
Werke" uitgegeven (1780, 2 dtn), terwijl zijn
„Samrntliche Werke" later (1791) zijn bijeenverzameld.
Michaelis (JOHAN DAVID), een der voorn.
Duitsche godgeleerden uit d. vorige eeuw,
was d. zoon v. d. als godgeleerde en Oostersch
taalkenner niet onbekenden Christiaan Benedictus MICHAELIS en werd 27 Febr. 1717 te
Halle geb. Na zijn opleiding a. d. hoogeschool
iIl zijn vaderstad to hebben ontvangen, deed
hij een wetenschappelijke reis en hield hij zich
o. a. eenigen tijd in ons vaderland op. In
1745 werd hij hoogl. der wijsbegeerte te Gottingen, waar hij met Herder 0. grond legde
tot en een der ijverigste leden was v. d.
vermaarde maatschappij v. wetenschappen,
waarvan hij een tijd lang directeur en secretaris was. Ook stond hij eenige jaren a. 't
hoofd v. d. bekende „Gottingsche gelehrte
Anzeige". Zijn voorn. werken zijn; „Einlei-

tung in die gOttliche Schriften des N. B."
(2 dln, 175), „Mosaisches Recht" (6 dln, 1770) en
„Bibelubersetsung mit Anmerkungen" (20 dln,
1774). Deze werken zijn ook in 't Nederl.
vertaald. Ook zijn „Moral" (5 dln, 1792) is
voor dien tijd zeer verdienstelijk. Zijn „Exercitationes theol.-philos." werden in 1757 te
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Leiden uitgegeven. Zie „Michaelis' Lebensbeschreibung von ihm selbst abgefasst"(Rinteln en Leipzig 1793).
Michaelis (ADOLF THEODOR FRIEDRICH), een
Duitsch archa eoloog, geb. 22 Juni 1835 te Kiel.
werd in 18b5 prof. te Tubingen en in 1872 to
Straatsburg ; zijn voorn. werken zijn „Der Parthenon" (1871), „Ancient marbles in Great
Britain" (1882) en eenige philologische gesc riften.
Michailowskaja Staniza,
een Russische stad in 't gebied der Donsche Kozakken, a. d. Choper gelegen, met 18 000 inw. en
belangrijke jaarmarkten.
Michailowski-Danilewski
(ALEXANDER IWANOWITSJ), een Russisch generaal en
geschiedschrijver. geb. in 1790, was v.1812—'13
adjudant v. Koetoesow, behoorde daarna tot
d. kanselarij v. vorst Wolkonski, werd in
1835 luitenant-generaal, in 1839 lid v. d.krijgsraad en senator en overl. 21 Sept. 1848 to
s. Petersburg. Veel opzien verwekten in zijn
tijd zijn „DenkwUrdigkeiten fiber den Krieg
aus den Jahren 1814—'15" (2 din, 1835).
Michaud (JOSEPHE), een Fransch schrijver
on lid der Academie, werd omstr. 1769 in een
dorpje op d. grens v. Savoye geb. en kreeg
zijn eerste opleiding to Bourg-en-Bresse. In
1791 n. Parijs gekom-en, omhelsde hij d. partij
der koningsgezinden, wat hem in vele moeiltjkheden wikkelde. Hij moest zich na 10 Aug.
1792 schuil houden, werkte heimelijk voor
Bourbons, werd gevangen genomen en veroordeeld, doch wist to ontkomen. Een jaar na
zijn veroordeeling door d. Conventie, wist hij
't doodvonnis to doen casseeren en nam hij d.
redactie der „Quotidienne" (een royalistisch
blad) weer op zich. In Sept. 1797 werd hij,
met andere dagbladschrijvers, tot deportatie
n. Cayenne veroordeeld, a. welk vonnis hij zich
door d. vlucht n. d. Jura onttrok. Hij schreef
er „Le printemps d'un proscrit", dat grooten
bijval vond, doch alleszins kenmerken draagt
v. d. tijd, waarin 't werd opgesteld. Na 18 Brumaire keerde hij n. Parijs terug en schreef
hij bij 't huwelijk des keizers een allegorisch
dichtstuk („Het 13e book van Aeneas, of het
huwelijk v. Aeneas en Lavinia"), waarin ook
hij d. keizer hulde bracht. Na d. herstelling
der Bourbons wend hij censor der dagbladen
en voorlezer des konings. In 1815 was hij lid
der „Chambre introuvable". d. Meerdere vrijheld, die hij d. drukpers wenschte to verleenen.
deed hem zijn verschill. betrekkingen yenliezen. Hij hield zich sedert met letteroefeningen bezig, deed een reis n. Afrika on
Klein-Azi6 on overl. 30 Sept. 1839 to Passy.
d. Voorn. zijner werken, welke zich door
zuiverheid en sierlijkheid v. stijl onderscheiden, zijn: „Voyage litteraire au Mont. Blanc
et dans quelques lieux pittoresques de Savoie"
(1787); „Origine poetique des mines d'or et
d'argent". „Declaration des droits de l'homme",
een dichtstuk,
'
waarin een besluit der constitueerende vergadering v. 1792 gegispt wordt;
„Petite dispute entre deux grands hommes"
(1797); „Adieux a Bonaparte' (1814); „llistoire
des progres et de la chtte de l'empire de
Mysore, sous Huder-Ali et Tippo-SaTh' (1802);
„Histoire des croisades" (1812—'17); vele artikelen in d. „BibliothOque universelle", sedert
1811 uitgegeven; „Histoire des 15 semaines.
ou le dernier regne de Bonaparte", eon brochure, die 27 uitgaven beleefde (1816); stukken
in d. „Lettres champenoises" (1820—'24) on „Bibliotheque des croisades" (4 dln, 1830). — De
„Correspondance d'Orient" (7 dln, 1830—'38)
en d. „Collection de memoires pour servir 3.
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l'histoire de France, depuis le 13e siecle"
heeft hij met zijn vriend Poujoulat uitgegeven.
bezorgde ook nieuwe uitgaven v. Henault,
„A brege chronologique de l'histoire de France",
en v. Grimm, „Correspondance litteraire".
Michel, een verkorte benaming (in 't
Duitsch) voor Michael, Michiel, wordt veelal
gebezigd in d. zin v. een onnoozel, plomp
mensch. Ook vindt men d. uitdrukking neef
Michel en d. Duitsche Michel schertsenderwijs
en in minachtende beteekenis voor 't Duitsche
yolk gebezigd.
Michel (JOSEPH), een Belgisch pianist en
componist, geb. in 1847 te Luik en overt. in
Sept. 1888 te Ostende. Hij schreef, behalve
militaire muziek en kerkmuziek, d. opera's
„Canardier", „La Meuniere de Saventhem",
„Les chevaliers de Tolide" en „Aux avantportes".
Michel (LouisE), een Fransche anarchiste,
geb. omstr. 1830 als natuurltjke dochter v. De
Vroncourt; aanvankelijk onderwijzeres, sloot
zij zich in 1871 bij d. Commune aan en werd zij
daarom n. Nieuw•Caledonie verbannen, vanwaar zij echter spoedig n. Parijs kon terugkeeren. Als een der verwoedste anarchistinnen
werd zij in 1883 tot zes jaar gevangenisstraf
veroordeeld, maar reeds weer in 1885 op vrije
voeten gesteld. Sedert is zij in alle anarchistische complotten betrokken on doet zij door
haar buitensporigheden gedurig v. zich spreken. In 1886 gaf zij haar „Memoires" uit.
Michel Angelo, Zie Buonarotti.
Michelet (JULES), een beroemd Fransch
geschiedschrijver, geb. 21 Aug. 1798 to Parijs,
werd in 1838 lid v. d. Academie des sciences
morales et politiques en hoogl. in d. geschiedenis a. 't College do France, v. wel ken leerstoel
hij in 1851 door d. regeering ontzet werd.
Sedert woonde hij bij afwisseling in Bretagne
on to Parijs en hij over). 9 Febr. 1874 to Hyeres.
Vooral zijn voortreffel tjke „Histoire de France"
(18 dln, 1833—'66, nieuwe uitgave, 19 dln, 1879),
„Histoire de la Revolution francaise" (7 dln,
1847—'53, nieuwe uitgave, 9 dln, 1879) on 't nagelaten work „Histoire du XIX siècle" (3 dln,
1875) zijn hoog geschat. Ook hield d. geniale
schrijver zich bezig met d. studio v. d. natuuri.
historie on philosophie, waarvan zijn werken
„L'oiseau", „L'insecte", „L'amour", „La sorciere"
e. a. d. vrucht zijn. Zijn leven beschreef Monod
(1875), ter wijl voorts nog v. hem in 't licht
werden gegeven „Ma jeunesse" (1884) on „Mon
journal 1820—'22" (1888).
Michelle (FERDINANDA PAULINE GARCIA)
werd 18 Juni 1821 to Parijs geb. Haar vader,
Manuel Garcia, was een beroemd zanger on
haar moeder„Joaquina Sitcher, v. Spaansche
afkomst, was eveneens een vermaarde tooneelspeelster en geruimen tijd a. 't tooneel to
Madrid verbonden. Haar oudste zuster, MARIA
FELICITATE,
meer bekend onder d. naam
MALIBRAN, heeft zich een onsterfelijken naam
als zangeres verworven; ook haar brooder
MANUEL wijdde zich met good gevolg a. d.
toonkunst. Als leerling v. Frans Liszt zong
zij, nauweltjks 14 jaar oud, reeds op concerten,
waar haar zuster zoo zeer gevierd werd. Ook
speelde zij reeds moeilijke trio's van Beethoven. Toen zij 16 jaar oud was. trad zij voor
't eerst zelfstandig op, on wel in . 't koninklijke
theater te London als Desdemona in „Othello".
In d. uitvoering der composities v. Gliick
„Orpheus" en „Alceste" verwierf zij zich een
grooten naam en moor dan 200 maal heeft zij
die partijen in alle hoofdplaatsen v. Europa
gezongen.
Op 19-jarigen leeftijd trad zij in 't huwelijk
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met LOUIS VIARDOT, een bekend acteur en
tevens schrijver, die a. d. Italiaansche opera
verbonden was, doch haar voortaan op haar
reizen volgde. In 1858 begaf zij zich naar
Baden-Baden, waar zij door verschillende beroemde kunstenaars werd bezocht. Zij had
zich hier een goede positie veroverd, toen zij
in 1870 met haar echtgenoot om hun Fransche
afkomst 't Duitsch grondgebied verlaten moest.
Nu begaf MICHELLE zich naar Parijs. waar zij
a. 't conservatoire les gaf on waar zij zich
ook thans nog bevindt, omringd door een groot,
aantal leerlingen, die d. 70-jarige kunstenares
hoogelijk vereeren.
Michelozzi (micHELozzo), een Italiaansch
beeldhouwer on architect, die in officieelestukken v. 1430 on 1433 voorkomt onder d.
naam Michelozzo di Bartolomeo di Gherardo
intagliatore of Michelozzo dei Borgognone.
Hij most in 't begin der 15e eeuw geb. zijn;
volgens Vasari is hij 68 jaren oud geworden.
Na d. dood v. Brunelleschi werd hij voor een
v. d. bests bouwkunstenaars v. zijn tijd
gehouden. In d. kerk San Giovanni bewerkte
hij 't grootste gedeelte v. 't grafmonument
voor paus Giovanni Coscia; 't beeld des geloofs (naast die v. d. hoop on d. liefde, die
v. Donato afkomstig zijn) en 't zilveren beeld
v. Johannes d. Dooper op 't hoofdaltaar v..
genoemde kerk zijn mode door MICHELOZZI
vervaardigd. Behalve daze heeft Florence.
nog onderscheidene beeldhouwwerken v. dozen
kunstenaar a. to wijzen.
MICHELOZZI stond in nauwe betrekking tot.
Cosmo de Medici, die hem opdroeg 't model
voor 't paleis Medici to maken; later werd
't bewoond on vergroot door d. marchese.
Riccardi, wiens naam 't thans nog draagt.
't Plan v. Brunelleschi was vroeger door d.
hertog als to prachtig verworpen; desniettemin
bleef ook dat v. MICHELOZZI nog zeer schoon
on sierlijk. 't Gold steeds voor een v. d..
fraaiste paleizen v. Florence on wordt uitvoerig behandeld in Quatremere de Quincy,
„Hist. de la vie et des ouvrages des plus.
celebres architectes".
MICHELOZZI was a. Cosmo persoonlijk zeer
gehecht on vergezelde hem in zijn ballingschap to Venetia, waar hij voor d. vrienden
zijns gebieders en onderscheidene ander&
edellieden teekeningen on plannen voor openbare en bijzondere gebouwen ontwierp. Vooral
vestigde hij zijn room to Venetia door 't gelukkig volbrengen v. 't moeielijke on gevaarlijke work der restauratie v. 't paleis der
Signoria. Daarna, v. 1437 af, bouwde MIME
LOZZI.
voornamelijk op last v. Cosmo on
Lorenzo de Medici, in verschill. steden v.
Italie nog eon aantal paleizen, kloosters, kapellen on andere openbare gebouwen. Een
aantal v. doze werken, vooral in Florence, is
nog in bijna onveranderden toestand aanwezig. Te Assisi bouwde MICHELOZZI een waterleiding, die hem tot groote ear strekte. Na
Cosmo's dood vervaardigde hij op last v..
Pietro de Medici een marmeren kapel to ztjner
gedachtenis in d. kerk San Miniato. Te Milaan
ontwierp d. toen reeds bejaarde kunstenaar
d. prachtigo kapel in San Eustorgio, enz.
werd in d. kerk San Marco te-MICHELOZZI
Florence begraven. Ztjn sterfjaar valt tuss.
1464 on '72. Fra Angelico schilderde d. beeltenis v. MICHELOZZI, die zich vroeger in Sta.
Trinita beyond en thans in d. Florentijnsche
academie wordt gevonden.
Michiels (ANDREAS VICTOR), eon Nederl.
krijornan, 30 Apr. 1797 to Maastricht geb. Op ,
17-jarigenoudmbfhjzicnFra-
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schen dienst en hij werd ale tweede luitenant
bij 't 22e linie-regiment aangesteld. Als zoo•danig woonde bij d. veldtocht v. 1814 in
Frankrijk bij, doch hij ging spoedig daarna in
.dienst v. zijn vaderland over. Hij was bij d.
:slag bij Waterloo tegenwoordig, werd kort
daarna tot eersten luitenant bevorderd en
13 Juni 1816 overgeplaatst bij 't bataljon OostIndische pionniers. In Febr. 1817 vertrok hij
met 't schip Henriette Elizabeth n. Indi8 en
hij kwam 3 Juli to Batavia aan. Al dadelijk
woonde hij d. veldtocht in 't Cheribonsche
en 't gevecht bij Palimanang bij. Tot belooming v. zijn mood en ijver werd hij 19 Aug.
tot kapitein bevorderd. Gedurende d. Javaanschen oorlog (1825—'30) was hij bij 't leger
to velde in d. Vorstenlanden; 8 Mei 1827 tot
majoor bevorderd, werd hij drie dagen later
•door een geweerkogel en 3 Nov. andermaal
.gekwetst. d. Koning beloonde zijn diensten
door zijn benoeming (22 Nov. 1828 bij twee
achtereenvolgende besluiten) tot ridder v. d.
4e en 3e klasse aer Militaire Willemsorde. In
:1831 en '32 nam hij deel a. d. oorlog op Sumatra's Westkust. 17 Mei v. laatstgen. jaar
tot luitenant-kolonel bevorderd, kreeg hij
13 Nov. d. orde v. d. Nederl. Leeuw, nadat
iiij d. expeditie v. Krawang had bijgewoond.
In 1833 maakte hij d. tocht n. Djambi mode
--en, 27 Jan. 1834 tot waarnemend inspecteur
•der schutterijen, Djajang secars en Pradjoerits, benoemd, gonoot hij eenige rust tot
-31 Mei 1837, toen hij met 't militaire commando, ment v. Sumatra's Westkust bekleed word. Hier
plukte MICIIIELS zijn schoonste lauweren. Hij
woonde d. geheelen veldtocht bij en had een
schitterend aandeel a. d. bestorming v. Bondjol, ten gevolge waarvan hij 3 Oct. 1837 tot
kolonel bevorderd word. Kort daarop werd
hij tot civiel en rnilitair gouverneur ter
Westkust v. Sumatra benoemd. In 1838 volgde
•d. verovering v. d. XIII Kotta's, in 1840 die
V. Baros, Tapoes en Singkel, terwij1 MIOHIELS
in 1841 d. gevaarlijken opstand in Batipo bedwong, waarom hij door Z. M. d. koning met
commandeurskruis der Militaire Willemsorde begiftigd en tot adjudant des konings in
buitengewonen dienst benoemd werd. 14 Sept.
1843 verwierf hij d. titel v. generaal-majoor
, enhtj bewees in d. beide volgende jaren weer
gewichtige diensten a. 't vaderland door 't
afweren v. een algemeenen aanval op d. oostelijke grenzen v. zijn gouvernement. In 't
begin v. 1849 werd hij n. Java geroepen om
"it bevel ad interim over 't Nederl. Oost-Indi-sche leger te voeren tot a. d. aankomst v. d.
hertog Bernhard v. Saksen-Wei mar. Tot opperbevelhebber der derde Balische expeditie en
commissaris v. 't gouvernement voor d. Balische aangelegenheden benoemd, ontscheepte
hij 29 Apr. te Belding. d. Verovering v. DjagarAga, d. overwinningen v. Laboen-Amok,
Soengej-Lawas en Kasoemba brachten d. zaken aldaar tot een gunstige beslissing, toen
•d. opperbevelhebber bij d. nachteltiken overval
v. Kasoemba op 25 Mei 1849 doodelijk getroffen werd. Zijn stoffelttk overschot werd a.
boord v. 's lands stoomschip Etna n. Batavia
overgebracht en aldaar 1 Juni plechtig ter aarde
besteld, terwijI in 18:53 een ijzeren monument
to zijner gedachtenis to Weltevreden werd
opgericht. M ICH I ELS blonk niet alleen door zijn
onverschrokkenlieid en zijn krijgskundige bekwaa mheden ,uit, maar legde ook in 't burgerlijk bestuur een zeldzame schranderheid
en doorzicht a. d. dag.
Michiels (JOSEPH ALFRED XA VIER), een
.Fransch schrijver, gob. 25 Dec. 1813 to Rome,
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vestigde zich to Parijs, waar hij nog woont.
Hij schreef o. a. „Histoire des idees litteraires
on France au 19me siècle" (2 dln, 1842),
„Voyages d'un amateur en Angleterre" (1844,
4e dr., 1872), „Histoire de la peinture flamande
et hollandaise" (4 dln, 1842, 2e dr. 10 din,
1865—'70). „Rubens et Pecole d'Anvers" (1854,
4e dr. 1877), „Le nouveau Oche originel"
(1856), „Les bucherons et les schlickters des
Vosges" (1856), „Les anabaptistes des Vosges"
(1860), „Drames politiques" (1865), „Histoire
de la guerre franco-prussienne et de ses
origines" (1872), „L'invasion . prussienne en
1792 et ses consequences" (1880), „Contes des
montagnes" enz.
Michielsgestel (s.), eon gemeente in d.
Nederl. prov. Noord-Brabant, 1 uur t. N. v.
Boxtel, a. d. Dommel, met 3500 inw. 't Is een
fraai dorp met een doofstommen-instituut en
buitengoederen in d. omtrek (pastel beteekent
buurt).
Michigan (afgekort Mich.), een v. d. noordeltjke staten der Noord-Amerikaansche Unie,
uit twee schiereilanden bestaande, waarvan
zich 't grootste zuidel. tuss. 't Erie-, s.-Clairen Huronmeer in 't 0. on 't Michiganmeer in
't W. en 't kleinere noordel. oostwaarts tuss.
't Bovenmeer in 't N. en 't Michiganmeer in
't Z. uitstrekt. d. Oppervl. v. d. staat bedraagt
2774 vk. mijlen,'t aantal inw. 1 856 100. 't Noordel.
schiereiland is bergachtig, met heerlijke wouden bedekt en rijk a. ijzer en koper; 't zuidel.
is meer vlak, heeft een gezonder klimaat en
een vruchtbaren bodem. 't Klimaat is wegens
d. nabijheid der groote moron op 't zuidel.
schiereiland meer zeeklimaat; 'tnoordel. schiereiland heeft een noordel. klimaat. Al onze
veldvruchten worden er verbouwd; ook d.
Europeesche ooftsoorten. gedijen er good. d.
Veeteelt levert paarden, muildieren, runderen,
schapen en varkens. d. Visscherij is belangrijk.
d. Bergbouw levert rijkelijk steenkolen, koper,
ijzer, zilver on ook zout. d. Industrie is veelzijdig. Groote waterwegen ontbreken, maar d.
scheepvaart op d. meren is v. belang. Ook
wordt d. handet beVorderd door een uitgestrekt
spoorwegnet v. circa 9000 KM. lengte. Voor
onderwijs wordt in d. stad uitstekend zorg
gedragen. Aan inrichtingen v. hooger onderwijs treft men er een universiteit on zeven
colleges aan. d. Grondwet v. d. staat dagteekent
v. 1850 on is democratisch. d. Gouverneur wordt
om d. twee jaar door het yolk gekozen, d.
wetgevende macht is in handen v. eon senaat
on 't huis v. afgevaardigen. d. Rechters worden door 't yolk gekozen. d. Staat is verdeeld
in 77 graafschappen; d. hoofdstad is sedert
1847 Lansing a. d. Grand-River. 't Gebied v.
d. tegenwoordigen staat Michigan kwam in 1763
a. d. Engelschen en werd in 1805 als territoriurn
ingericht on in 1835 als staat in d. Unie opgenomen. Zie Allardt, „Geographische and
statistische Beschreibungen des Staates Michigan" (1873).
Michiganmeer, op een na 't grootste der
Canadasche meren in Noord-Amerika, besiaat
een oppervl. v. 1058 vk. mijlen en wordt door d.
staten Michigan, Indiana, Illinois en Wisconsin ingesloten. 't Staat door d. Mackinawstraat
met 't Huronmeer in verbinding en vormt
in 't W. d. Green-Bay en in 't 0. d. Trav e rsbaai. d. Hoogte boven d. zee bedraagt 176 M.,
d. diepte 2(35 M. Scheepvaart en vischvangst
zijn op 't meer zeer levendig; d. belangitkste
liandelsplaatsen a. d. oevers zijn Chicago en
Milwaukee.
Michoacan of Mechoacan, een staat
in 't W. v. Mexico, met 1091 vk. mijlen
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oppervl. en 784 100 inw. Hij reikt in 't Z.-W. tot
a. d. Grooten Oceaan, bestaat in 't N. uit een
bUna 2000 M. hooge hoogvlakte, die zich in
41. Pic v. Tancitaro tot 3859 M. verheft en
.helt in 't Z. trapsgewijs n. zee at Aan d.
westel. helling v. 't tatelland verheft zich d.
merkwaardige vulkaan Jorullo (zie dat art.).
In 't N.-W. ligt 't meer v. Chapala. d. Rivieren behooren tot 't stroomgebied v. d. Rio
Lerma en d. Rio de las Balsas. d. Vlakten
a. d. a. havens arme kust zijn niet vruchtbaar; rijker bebouwd zijn daarentegen d.
hoogvlakten in 't binnenland. her gedijen
mais, tarwe, maniok, Europeesche zuidvruchten, voortreffelijk oottsoorten en veel groenten,
terwijl d. heete vlakten katoen, koffie,suikerriet en cacao voortbrengen. Een merkwaardig
product is d. witte Jalappe of Michoacanwortel. d. Bergbouw levert goud, zilver, koper,
ijzer, lood en steenkolen. d. Indianen maken
't grootste deel der bevolking uit. d. Hoofdstad is Morelia.
Mickiewicz (ADAM), een beroemd Poolsch
dichter, geb. 24 Dec. 1798 te Nowogrodek in
Lithauen, werd in 1820 onderwijzer te Kowno,
waar hij zijn eerste work schreef. In 1823
ging hij n. Wilna; hij word in 'tzelldejaar,als
betrokken in volksbewegingen, n. 't binnenland v. Rusland verbannen, waar hij zijn geliefde „Sonette" schreef. Door vorst Galizyn
in 1826 n. Moskou geroepen, schreef hij hier
'zijn heldendicht „Konrad Wallenrod" (1828).
Sedert 1829 in 't buitenland vertoevende,
schreef hij in Parijs zijn hoofdwerk, 't epos
.„Pan Tadeusz" (1834). Van 1840—'43 was hij
professor in d. Slavische letterkunde a. 't College de France. d. „Vorlesungen fiber slaw1eche Litteratur und Zustande" (4 dln,1843--'44,
nieuwe uitgave 1849) zijn 't resultaat v. zijn
werkzaamheden a. die inrichting. In 1851
kreeg hij een betrekking bij d. Arsenaalbibliotheek to Parids en hij overl. 28 Nov. 1855 te
Constantinopel. Een gezamenlijke uitgave
zijner werken verscheen o. a. in 1838 (8 din,
nieuwe uitg. 11 din, 1860). Uit zijn nagelaten
geschriften werd nog uitgegeven : „Das erste
Jahrhundert der volnischen Geschichte" (1868),
,,Mickiewicz's Briefwechsel" (3 din, 1870—'76)
en „Memorial de la legion polonaise de 1848
trees en Italie" (1877). Zie over hem Fontille,
„Adam Mickiewicz" (1862) en d. biographie,
getiteld „Adam Mickiewicz, sa vie et son
oeuvre" (1889), geschreven door zijn zoon Ladislas Mickiewicz.
Micon, een Atheensch schilder on beeldhouwer, die een tijdgenoot v. Polygnotus was
en dus in d. 5e eeuw v. Chr. leefde. Ofschoon ver
beneden pasgenoemden kunstenaar staande,
vond hij echter goon geringen bijval. Hij beschilderde een gedeelte der Poecile to Athene
. en stelde daar d. Amazonenslag voor. Muller
(„Archaeologie") en anderen weten menigmaal niet, welke werken in d. genoemde Poecile
a. MICON en welke a. Polygnotus moeten toegeschreven worden. Nog voor dezen arbeid
werkte MICON a. d. Theseus-tempel te Athene,
waar hij o. a. mode d. strijd der Atheners met
d. Amazonen voorstelde. In d. tempel der Dioscuren to Athene werkte MICON weer te
zamen met Polygnotus. Hij koos daar tot
onderwerp d. Argonautentocht. Bijzonder beroemd was MICON als paardenschilder. MICON
was ook beeldhouwer. Pausanias zegt, dat hij
't beeld v. Callias heeft vervaardigd. Botti.cher echter schrijft dit kunstwerk a. een
anderen Micon (v. Syracuse) toe, v. wiens
beeldhouwwerken door Plinius en ook in Angler's „Archaeologic" wordt gewag geinaakt.
VI.
,
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Microben zijn microscopisch kleine organismen uit d. klasse der Splfjtzwammen, die
bij gisting, rotting en besmettelUke ziekten
optreden on daarom als d. eigenlUke smetstof
worden beschouwd. ZU zijn ovaal (micrococcus), staafvormig (bacillus) Of spiraalvormig
(spirillus).
Microcosmos, d. wereld in 't klein; zie
Macrocosmos.
Microklien, Zie Veldspaath.
Micrometer. Men geeft d. naam micrometer a. werktuigen, die gewoonlijk a. kijkers
of vergrootglazen zijn aangebracht on bestemd
zijn tot 't meten v. schUnbaar zeer kleine
grootheden. Gascoigne vond omstr. 1640 d.
micrometer uit; hij bevestigde daartoe in 't
brandpunt v. zijn kijker fijne draden, terwijl
naderhand zeer uiteenloopende inrichtingen
tot bereiking v. dit doel zijn tot stand gekomen. In 1679 vond Kirch to BerlUn een schroefmicrometer uit, bij werken d. draden, waartusschen 't to meten voorwerp moot gebracht
worden, door middel v. twee zeer fijne schroeven verder of dichter bij elkander konden
gebracht worden. Een dergelijke micrometer
word reeds in 1666 doer d. Fransche sterrenkundigen Auzout en Picard gebruikt, terwijl
nog tegenwoordig d. schroefmicrometer, vooral
bij vergrootglazen, bij voorkeur wordt gebezigd. d. Eenvoudigste astronomische micrometer is 't diaphragms zelf, indien die nauwkeurig vervaardigd is; 't beste is evenwel d.
cirkei-micrometer, die uit een a. weerszUden
nauwkeurig cirkelvormig afgedraaiden ring
bestaat, welke iets kleiner dan 't diaphragma
v. d. kijker is en 'tzij daaraan door metalen
plaatjes bevestigd, 'tzij in een zich daar bevindend glas ingelaten wordt. Hij dient tot
nauwkeurige bepaling v. 't verschil in rechte
klimming on declinatie v. twee sterren on
kan bij iederen kijker aangebracht worden.
Dechales en Zahn hebben micrometers voor.
gesteld, welke bestaan uit een traliewerk v.
zeer fijne lijnen, welke door middel v. een
diamant op glas gesneden zijn en wel zoo
mM. dikte hebben
fijn, dat zij nauwelijks
en v. 'lie. tot '/20 mM. v. elk. geplaatst zijn.
Doze soort v. micrometers worden nog tegenwoordig, vooral bij microscopen, aangewend.
Een bUzonder soort micrometer is d. heliometer (zie Heliometer.)
Micron (MAARTEN) of Micronius, gelUk
hij zijn Nederl. naam DE KLEINE vergriekschte,
werd in 't begin der 16e eeuw to Gent geb.
Van d. hervormingsgezinde begrippen doordrongen, hield hij zich geruimen tijd in Engeland op, waar hij to London d. Nederl. Herv.
gemeynte hielp vestigen en tot haar eerste
leeraren behoorde. d. Vervolging, onder koningin Maria ontstaan, deed hem d. wijk
nemen n. Oost-Friesland. waar hij to Norden
d. predikdienst waarnam on 12 Sept. 1559
overl. Talrijk zijn d. geschriften v. dezen voortreffelijken man. Een der meest verspreide is
zijn „Cleyne catechismus" (London 1551, later
meermalen uitgegeven), dat, geheel in d.
Zwingliaanschen geost geschreven, groote
diensten a. d. Nederlandsche kerkhervorming heeft bewezen; zijn bearbeiding der
liturgie v. a Lasco, „Christelyke ordinanti;n
der Ned. gemeynte J. C." (Londen 1554), is
ook in 't Hoogd. vertaald (Heidelb. 1565); ten
gevolge v. eon twistgesprek met Menno Simons gaf hij daarvan „Een waerachtig verhael" uit (Emden 1556), gevolgd door eon
„Apologie" tegen Menno (1558); veel nut deed
zijn „Claer bewUs van het recht gebruyck des
nachtmaels" (1554). In 't belang der Oost29
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Friesche hervormden schreef hij een „Apologeticum" (1557), terwijl na zijn dood een tractaat „Van de nutheid enz. der christelyke
vergaderingen" werd uitgegeven (1561). Ook
had hij deel a. d. in 1556 to Emden uitgegeven vertaling v. 't N. T.
Men verwarre dozen geleerde niet met zijn
tijd- en stadgenoot MARTEN MICRON, geneesheer to Gent (zie Val. Andreas, „Bibl. Belg.",
en Foppens, „Bibl. Belg.").
Microscoop, eon optisch instrument, waarvan d. naam, uit 't Grieksch afgeleid, 't gebruik duidelijk aanwijst; 't dient nl. om 't
beeld v. zeer kleine of zelfs voor 't bloote oog
geneel onzichtbare voorwerpen aanmerkelijk
to vergrooten. d. Schijnbare grootte v. een
voorwerp af hankeltjk zijnde v. d. gezichtshoek,
onder welken 't zich voordoet, heeft d. microscoop ten doel dien gezichtshoek voor voorwerpen, die zich op korten afstand v. 't oog
bevinden, aanmerkelijk to vergrooten, meer
dan zulks met 't ongewapende oog geschieden kan.
Omtrent d. enkelvoudige microscoop of d.
loupe (zie 't art. Loupe) vermelden wij nog 't
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volgende. d. Vergrooting neemt toe, naarmate't straalbrekend vermogen V. d. stof, uit welked. lens vervaardigd is, grooter wordt; d. helderheid neemt daarentegen zeer sterk af, naarmate d. vergrooting toeneemt. In plaats v.
den lens kan men als enkelvoudig microscoop
een samenstel v. twee of drie lenzen gebruiken, welke zeer dichtbij elkander staan of
elkander oniniddellijk aanraken. Zoodanig is.
d. doublet of dubbellens v. Wollaston, bij welketwee lenzen op een afstand v. elkander geplaatst zijn, geltjk a. 't versehil hunner brandpuntsafstanden. Tuss. beide is een ring met.
nauwe opening aangebracht (welke diaphragma genoemd wordt) om d. randstralerh
der lichtkegels, die v. d. uiterste punten v.
't voorwerp door d. eerste lens gaan, op tevangen, waardoor d. afwijking, door d. eerste
lens veroorzaakt, grootendeels door d. tweed&
wordt opgeheven. Bij deze dubbellens heeft
men bij geltjke vergrooting minder afwijking
wegens bolvormigheid, weinig kleurschifting
on een grooter gezichtsveld.
d. 'Lon-microscoop (Fig. 1) bestaat uit een stel
lenzen v. korten brandpuntsafstand, die Ewa

Fig. 1.
beeld der voorwerpen geven, en een stel glazen, die tot verlichting der voorwerpen dienen.
Een spiegel kaatst 't zonlicht in horizontale
richting terug naar d. lens 0 in d. buis. d.
Lens 0 doet d. stralen eenigszins samenloopen,
'tgeen versterkt wordt door d. lens F, zoodat
d. stralen geconcentreerd worden in een
brandpunt, zeer nabij 't voorwerp gelegen.
Hiertoe kan men d. lens F door middel v. een
rondsel C met getanden staaf R heen en weer
bewegen. d. Voorwerpen, tuss. glazen platen
bevat, worden tuss. een plaat a. 't uiteinde
der lichtbuis on d. plaat PP geplaatst; d.
laatste wordt door veeren tegen d. eerste gedrukt on houdt zoo d. voorwerp-platen vast.
Een achromatische lens L, die naar willekeur
verschoven kan worden, geeft nu een zeer
vergroot beeld v. d. voorwerpen, dat op een
groot scherm wordt opgevangen. In plaats
v. zonlicht kan men ook gebruik maken v.
kunstlicht (electrisch licht, kalklicht).
d. Samengestelde microscoop bestaat uit een
voorwerplens (objectief), die een vergroot
beeld v. 't voorwerp vormt, en uit een of
moor ooglenzen (oculairs), die v. dit beeld een
nogmaals vergroot beeld geven. d. Eenvoudigste inrichting, die uit twee convergeerende
lenzen bestaat, is in Fig. 2 voorgesteld. d. Voorwerpen, die men onderzoeken wil, bevinden
zich v. d. lens b sets verder dan d. brandpuntsafstand verwtjderd. Deze lens wordt
voorwerplens of objectief genoemd. 't Vergroote
beeld, dat hierdoor ontstaat, wordt door d.
ooglens of 't oculair c gezien. d. Onderlinge
afstand der lenzen is al•ijd grooter dan d.
som der brandpuntsafstanden der twee lenzen.
d. Vergrooting v. een samengesteld microscoop is gelijk a. 't product v. d. vergrootingen

v. voorwerp- en ooglens. Men kan Naar rechtstreeks meten met behulp v. d. glasmicrometer,
wiens verdeeling een bekende grootte heeft;
men plaatst dozen op d. afstand v. duidelijk

Fig. 2.
zien en gebruikt een oog om 't beeld v.
voorwerp to zien, terwijl 't andere oog buiten
d. microscoop op d. micrometer gericht wordt_
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Indien er meer ooglenzen zijn, dan draagt d.
eerste, die 't dichtst bij d. voorwerplens geplaatst is, d. naam veldlens, daar zij tot vergrooting v. 't gezichtsveld dient.
d. Hierboven besctireven microscoop draagt
d. naam dioptrisch microscoop, terwijl d. microscopen, bij welke, in plaats der voorwerplens een holle spiegel gebezigd wordt, d. naam
catoptrisch microscoop dragen, zooals bijv. d.
microscoop Y. Amici.
Om 't oog minder to vermoeien, maakt men
ook dikwijls gebruik v. een prisma, dat d.
stralen door inwendige terugkaatsing na breking in 't objectief in een horizontals oogbuis
brengt.
't Oculair v. Huygens bestaat uit twee planconvexe lenzen. die met d. bolle zijde naar
't voorwerp gekeerd zijn, en wordt ook naar
Campani genoeind; bij dat v. Ramsden is d.
veldlens met d. bolle zijde naar 't oog gekeerd. Over d. microscoop (vermoedelijk in een
der laatste jaren der 16e eeuw door Zacharias
Jansen to Middelburg uitgevonden) kan men
raadplegen Dr. H. Frey „Das Mikroskop"
(1877).
Microphoon (d.), uitgevonden door David
Eduard Hughes v. Louisville, d. uitvinder v.
d. druktelegraaf, is een toestel, bij sommige
telephonen in gebruik. Hij kan op verschill.
wijzen ingericht zijn. Een der eenvoudigste
is d. volgende. Aan een houten prisma, verticaal geplaatst, zijn twee stukken kool bevestigd„in welke twee gaten als 't ware tot
tappannen dienen a. een verticaal geplaatst
stuk kool, dat puntig afgeslepen en ongeveer
4 cM. lang is. Men kan nu d. eerste stukken
kool verbinden met d. uiteinden v. draden,
•die verbonden zijn met d. polen v. een batterij
v. eenige elementen v. LeclanchO of Daniell.
d. Galvanische stroom zal dan door 't verticaal geplaatste stuk kool gaan. Indien men
nu in d. geleiddraad een telephoon gelascht
heeft en d. microphoon op een tafel geplaatst
heeft, dan zal elk geluid, dat op d. tafel ontstaat, invloed hebben op d. plaatsing v. 't
verticale stuk kool in d. tappannen en dus
op d. weerstand in d. keten. Deze weerstand
zal derhalve a. periodieke veranderingen onderworpen zijn, welke als geluid in d. telephoon
worden waargenomen. Zie Th. Du Moncel,
„Le telOphone, le microphone et le phonographe" (Parijs, 1878).
Midas, d. zoon v. Gordius en Cybele, een
koning v. Phrygio, v. wien d. overlevering
zegt, dat d. mieren, toen hij als kind in d.
wieg lag, hem korreltjes in d. mond brachten;
waaruit d. waarzeggers. voorspelden, dat hij
eens groote rijkdommen zou verwerven. Toen
hij koning geworden was en Dionysus (Bacchus)
op dien tijd Phrygie doortrok, kwam Silenus,
die verdwaald was, bij hem; hij onthaalde
hem vriendelijk en bracht hem bij Dionysus
terug, die a. MIDAS ter belooning veroorloade een wensch naar verkiezing to doen ;
waarop deze verlangde, dat alles wat hij
aanraakte, in goud mocht veranderen. Dit
geschiedde; doch MIDAS erkende weldra zijn
onbezonnenheid, toen ook d. sptjs en drank,
welke hij gebruiken wilde, bij zijn aanraking
aanstonds in metaal veranderd werden. Hij
verzocht nu Dionysus zijn verschrikkelijk
geschenk terug to nemen, die thane ook
dezen wensch vervulde en hem beval zich to
baden in d. rivier Pactolus, waardoor d. alles
in goud veranderende eigenschap op d. Pactolus overging en gertoemde rivier voortaan
goud afzette. MIDAS was intusschen door d.
ondervinding nog niet voorzichtiger goworden;
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want, toen naderhand Apollo en Pan in hun
muzikalen wedstrijd hem en Tmolus tot
scheidsmannen verkozen, gaf hij a. d. rietfluit
v. Pan boven d. her v. Apollo d. voorkeur,
waarvoor hij door d. laatste met een paar
ezelsooren gestraft word ; vanhier d. benaming
Midasooren, waarmee men onkundige beoordeelaars pleegt a. to duiden. MIDAS poogde
wel dit verachtelijk hoofdsiersel door zijn
koninklijke muts to verbergen, mar hij moest
zich voor zijn barbier ontblooten, en, ofschoon
hij dezen onder d. zwaarste bedreigingen een
diep stilzwijgen oplegde, brandde 't geheim d.
barbier zoozeer op 't hart, dat hij om er lucht
a. to geven een gat in d. grond groef, zijn
mond er oplegde en zachtjes riep „koning
MIDAS heeft ezelsooren!", waarop hij aanstonds
't gat weer dicht maakte. Kort daarna echter
groeide daar een Bosch riet, dat, wanneer
't door d. wind bewogen werd, zeer duidelijk
d. woorden herhaalde, die d. barbier a. d.
grond had toevertrouwd. waardoor nu 't geheim door 't geheele land bekend werd.
Middag noemt men 't oogenblik, waarop
d. zon culmineert (zie Culminatie) of door d.
meridiaan gaat. Van dat oogenblik of tellen
d. sterrenkundigen tot 24 uren door; hun dag
begint 12 uren later dan d. burgerlijke (zie
Dag). Men onderscheidt d. waren v. d.middelbaren middag (zie Ti d , middelbare en ware).
Middagcirkel, Zie Meridiaan.
Middelburg,
d. hoofdstad der Nederl.
provincie Zeeland, gelegen in 't midden v.
't vruchtbare eiland Walcheren. Zij is zeer
regelmatig gebouwd en heeft een aantal fraaie
pleinen, woonhuizen en openbare gebouwen,
waaronder vooral 't stadhuis en d. Nieuwe en
Oosterkerk uitmunten. In d. Nieuwe kork
vindt men 't praalgraf der gebr. Evertsen,
benevens een gedenkteeken v. graaf 'Willem II.
Roomsch koning, en een dergehjk v. Floris
d. Voogd; in d. Koorkerk is 't graf v. d. vermaarden geleerde Hadrianus Junius (16e eeuw).
De eerstgenoemde kerk heeft een hoogen
toren, die in d. wandeling „lange Jan" genoemd
wordt en v. een beroemd klokkenspel voorzien
is. 't Aantal inwoners bedraagt ruim 17000;
zij vinden hun bestaan in 't vertier met d.
dorpen v. 't eiland, eenigen buitenlandschen
handel, scheepsbouw en fabrieken. Vooral d.
Zeeuwsche chocolade-industrie heeft Kier haar
zetel. Middelburg. dat voor 't eerst vermeld
wordt in 1153, is d. geboorteplaats v. Zacharias
Jansen (1580), d. uitvinder der verrekUkers,
v. d. zeevaarder Jacob Roggeveen (1659), e. a.
beroemde mannen. In 't belangrijke museum
dezer stad wordt onder meer andere merkwaardige voorwerpen 't touwslagerswiel bewaard, waaraan eens Mich. Adr. de Ruyter
als baandersjongen to Vlissingen draaide voor
zes stuivers in d. week.
Middelburg (PAULUS VAN), aldus geheeten
naar zijn geboortestad, of ook ALMANUS (als
afkomstig uit 't oude Zeeuwsche geslacht
Aleman), werd in 1445 geb. Na zich to Leuven
in d. wis- on geneeskunde to hebben geoefend,
gaf hij eenige geschriften uit, die zijn naam
zoo bekend maakten, dat hij tot hoogleeraar
to Padua werd beroepen. Niet lang daarna
werd hij Warts v. d. hertog v. Urbino on
later, d. geestelijken stand ingetreden, bisschop
v. Fosembrona. Hij was voorzitter v. een
op last v. paus Julius II gehouden Lateraansch
concilie on overl. to Rome 15 Dec.1534. Under
geschriften verdienen in 't btizonder vermelding die, waarin hij gehandeld heeft over
d. waren dag v. 's Heilands dood, ter bepaling
v. 't Paaschfeest (Fosembrona 1513), alsmede
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een afzonderljik geschrift, Prognosticon getiteld
(ald. 1523), waarin hij o. a. aantoont, dat in
1524 geen zondvloed to wachten was.
Middeleeuwen (Lat. medium aevum, Fr.
moyen-dge, Duitsch Mittelalter, Eng. Middle-age)
noemt men in d. algemeene geschiedenis dat
1000-jarig tijdperk, 'twelk zich v. 't eind der
5e tot 't eind der 15e eeuw uitstrekt. niet
zoort.er omdat die eeuwen tuss. d. Oudheid en
d. Nieuwen ttjd gelegen zijn, als wel omdat
zij een tijd v. overgang uitmaken v. d. Oudheid, waarin d. denkbeelden der menschheid
zich in een nauweren kring bewogen, en d.
Nieuwen tijd, waarin die denkbeelden zich
aanzienlijk hebben uitgebreid. Niet alle geschiedschripers beginnen en eindigen d. Middeleeuwen' op 'tzelfde tijdstip; vrij algemeen
echter stelt men hun aanvang bij d. val v.
't West-Romeinsche rijk in d. tijd der groote
volksverhuizing (476 n. Chr.), terwijl men ze
laat eindigen Of bij d. verovering v. Constantinopel door d. Turken (1453) Of met d. ontdekking v. Amerika (1492) en 't vinden v.
eeu zeeweg n. Indie (1498) Of met d. kerkhervorming (1517): gebeurtenissen, die 't gevolg waren van, althans nauw samenhingen
met d. gewichtige uitvindingen. in d. loop
der The eeuw, die v. 't buskruit, 't kompas en d.
boekdrukkunst 1 ). Er zijn intusschen ook geschiedschrijvers, die 't begin der Middeleeuwen
stellen in d. tijd v. Karel d. Groote (als d.
woelingen der volksverhuizing eerst hun vol
beslag gekregen hebben) en hun einde in 1648
(bij d. Munsterschen vrede). 't Is niet mogelijk in weinige regelen een overzicht to geven
v. een tiental eeuwen, waarin zoo vele on zoo
gewichtige gebeurtenissen hebben plaats gegrepen en zoo verschill. volken een hoofdrol
op 't tooneel der wereldgeschiedenis hebben
ingenomen. Daarbij komt nog, dat 't verval
v. kennis en beschaving in Europa gedurende
't begin dier eeuwen d. nasporing der geschiedkundige bronnen uiterst moeilijk maakt.
Hoofdzaken uit 't 1000-jarig tijdvak zijn, dat,
terwijl in d. ondergang v. Rome's heerschappij
d. heidensche beschaving der oude wereld
ten onder ging, met 't optreden v. d. Germaansche volken een nieuwe meerendeels Christelijke beschaving zich vertoonde. Doze onderscheidde zich v. die der oude afgedane heidenwereld o. a. hierdoor, (lat. d. vrouw en 't
huisgezin voortaan een hoogere plaats innemen ; ook wordt d. godsdienst er v. een overwegenden invloed op 't maatschappelijke
leven, in 't staats- en burgerlijke, in letteren
en kunst. Voorts onderscheidt zich d. geschiedenis der Middeleeuwen v. die der Oudheid
liierin, dat 't tooneel der historie zich aanzienlijk uitbreidt, vooral wat ons werelddeel
betreft, en dat d. rijken en staten niet langer
na elk., maar naast elk. optreden, zoodat ook
d. behandeling der geschiedenis niet langer
ethnographisch, maar synchronistisch wordt.
In d. Oudheid toch ziet men achtereenvolgens
na elk. optreden : Egyptenaren, Phoeniciers,
Israelieten, Assyriers, Babyloniers, Meden,
Perzen, Grieken on Romeinen, nagenoeg ieder
yolk een eigen beschaving in zijn eigen kring
1 ) d. Gevoelens over d. tijd dozer uitvindingen loopen zeer uiteen. Die v. 't kompas
wordt ten onrechte a. Flavio Gioja, die v. 't
buskruit a. Barthold Schwarz, die v. d. boekdrukkunst a. Laur. Coster toegeschreven. d.
Meeste uitvindingen zijn a. rivieren gelijk,
die uit vele kleine beekjes ontstaan, allengs
aangroeien en eindelijk een stroom vormen.
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verspreidende, -- in d. nieuweren ttjd bestaan
er gelijktijdig staten in Frankrijk, Duitschland Engeland, Spanje, 'tang enz., terwijl d.
volken dezer landen steeds meer met elk. in
aanraking komen, waardoor d. beschaving
meer en meer een algemeene wordt.Aanvankelijk waren d. Germaansche volken — Gothen,
Franken, Angelen, Saksen, Longo barden enz. —
ruw en onontwikkeld, maar behalve door d.
invloed v. 't Christendom vormden en ontwikkelden zij zich onder d. invloed v. d. UrriekschRomeinsche beschaving en door d. aanraking,
waarin zij later met d. Arabieren kwamen.
't Karakter v. die vorming openbaart zich in
eenige a. d. Middeleeuwen eigene instellingen:
't leenstelsel, 't ridderwezen, 't gildewezen,
d. geestelijke orden en d. wereldlijke macht
v. d. paus.
Behalve d. Germaansche Staten omvat d.
geschiedenis der Middeleeuwen nochtans ook
d. lotgevallen v. 't Byzantijnsche of OostRomeinsche rijk, dat nog een 1000 jaar na d.
val v. 't West-Romeinsche stand hield, en d.
opkomst en d. bloei v. 't rijk der. Arabieren.
't Eerstgenoemde, ook Grieksche rijk geheeten,
is vooral belangrijk door 't bewaren v. d.
Grieksch-Romeinsche beschaving. 't Rijk der
Arabieren ontleent eveneens zijn hooge beteekenis a. d. verspreiding v. nuttige kennis
eenerzijds en a. d. stichting v. een nieuwen
godsdienst anderzijds.
Men verdeelt d. geschiedenis der Middeleeuwen veelal in d. volgende tijdvakken:
L Van d. val v. 't West-Romeinsche rijk
tot d. hoogste machtsontwikkeling v. 't Frankenrijk onder Karel d. Groote, d. I. v. 't eind
der 5e tot 't begin der 9e eeuw. Eerst in dit
tijdvak bereikte d. volksverhuizing haar volledig einde en worden d. meeste en d. laatste
der door haar ontstane staten opgelost in
't rijk v. Karel d. Groote.
2. Van d. ontbinding v. 't rijk v. Karel d.
Groote tot d. ontwikkeling der pauselijke
macht onder Gregorius VII en 't begin der
kruistochten, d. i. v. d. 9e tot 't ()Ind der lie
eeuw. In dezen tijd komt vooral 't Duitsche
rijk onder d. Otto's tot meerdere vastheid en
geraken d. denkbeelden, die d. Middeleeuwen
beheerschen, tot krachtige ontwikkeling. Voor
't overige heeft men ditzelfde tijdvak om d.
verwoestende invallen der Noormannen in
't W. en der Seldsjoeken in 't 0. alsmede
om d. verminderden invloed, v. d. meer beschaafde Byzantijnen en d. Arabieren uitgegaan, niet ten onrechte d. „duistere tijden"
der Middeleeuwen genoenid. Met name wordt
d. 10e eeuw als d. „ijzeren" eeuw gebrandmerkt.
3. Van 't begin tot 't eind der kruistochten
(zie dat art.), d. i. v. 't eind der lie tot 't
eind der 13e eeuw. Hierin valt d. eigenlijke
bloeitijd der Middeleeuwen en bereikt tevens
d. geestelijke macht haar hoogste punt. Als eon
belangrijk element verschijnen omstr. dozen
tijd voor 't eerst d. steden, die weldra d.
vorsten tot steun tegen d. machtigen leenadel
strekken. Ook ontwaakt in dit tijdvak d.
beeldende kunst, zoowel in Duitschland als
in Italic, terwijl d. geschiedschrijving tevens
haar beoefenaars vindt.
4. Van 't eind der kruistochten tot d. ontdekking v. Amerika en v. d. zeeweg n. OostIndie, of v. 't eind der 13e tot 't eind der lie
eeuw. In dit tijdvak beginnen d. Middeleeuwsche vormen en instellingen al meer en
meer to verdwijnen, om plaats to maken
voor die v. d. nieuweren tijd. Steeds grooter
werd a. 't eind der Middeleeuwen d. behoefte
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a. een hervorming in staat en kerk en maatschappij, zoodat d. 15e eeuw, d. „eeuw v. ontwaking en kracht", d. Aid der renaissance of
herleving bij uitnemendheid zou worden.
Middelharnis een gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, op 't eiland Goedereedeen-Overflakkee, 3/4 uur t. N.-0. v. Dirksland
a. 't Haringvliet gelegen, met 3720 inw. en
een goede haven.
Middelie, een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Holland, nabij Edam gelegen, met 640
inwoners.
Mare
Middellandsche Zee, oudtiids
Mediterraneum geheeten en bij d. Franschen
Mer .Me'diterrane'e genaamd, is d. binnenlandsche zee, welke Europa ten Z., Afrika ten N.
en een deel v. Azie ten 0. bespoelt. Haar geheele oppervl. bedraagt 48 500 vk. mtjlen, haar
lengte 520, haar grootste breedte 240 mtjlen.
d. Straat v. Gibraltar verbindt haar met d.
Atlantischen Oceaan. Voorname onderdeelen
ervan zijn, v. Gibraltar uitgaande en d. noordkust volgende: d. golf v. Valencia, in Spanje;
d. golf v. Lion, in Frankrijk; d. golf v. Genua
en verder d. Tyrrheensche Zee, ten W. v.
Italie; d. golf v. 'Parente ten Z.-0. en d. Adriatische Zee ten 0. daarvan; in 't N. der laatstgenoemde zee d. golf v. Triest; ten W. v.
Griekenland d. Ionische Zee; deze is door 't
Kanaal v. Otranto met d. Adriatische Zee
verbonden. Griekenland telt een menigte belangrijke golven, als die v. Arta, v. Patras,
v. Lepanto, v. Arcadia, v. Koron, v. Kolokythia, v. Nauplia, v. Salamis enz.; verderop
heeft men d. straat v. Egribus, die naar 't
kanaal v. Talanti voert, d. golven v. Volo,
v. Saloniki. v. Kassandra, v. Monte Santo, v.
Orphano, Enos on Saros, alle a. d. kust v.
Turkije ; voorts d. straat der Dardanellen of
d. Hellespont, die uitloopt in d. zee v. Marmora, bij d. Ouden Propontis geheeten, omdat
zij naar d. Zwarte Zee, d. eigenlijken Pontus,
voert. Een verbinding tuss. d. beide laatstgenoemde zeeen vormt d. straat v. Constantinopel of d. Bosporus. In Aziatisch Turkije of
Klein-Azie gekomen, vinden we langs doze
kust d. golven v. Adramyti, Smyrna, Bodrum,
Marmaris, Sathalia en Skanderoem. 't Deel
der Middellandsche Zee, gelegen tuss. Griekenland en Turkije on ten Z. door 't eiland
Candia bespoeld, heat d. Grieksche Archipel
of Aegaeische Zee. Oostelijk, d. noordkust v.
Afrika langs gaande, vindt men achtereenvolgens d. golf v. Sydra, d. Groote en Kleine
Syrte, d. golven v. Tunis, Bona, Stora, Bugia,
Arzen, Oran en Melilla, die weer bij d. straat
v. Gibraltar aansluit.
Voorname eilanden in d. Middellandsche
Zee zijn: Ivica, Majorca, Minorca en Formentera, tezamen d. Balearen genaamd Sardini6, Corsica, Elba, d. Liparische eilanden,
Sicilia, Corfu, Paxo, Santa Maura, Cephalonia,
Theaki, Zanta, Cerigo, Candia of Creta, Saripento, Rhodus, Cyprus en verder d. tallooze Cycladen en Sporaden in d. Griekschen Archipel.
d. Kleinere stroomen uitgezonderd, ontvangt
d. Middellandsche Zee v. Europa toevoer v.
water door d. Maritza, d. Vardar, d. Narenta, d.
Etsch, d. Po, d. Rhone on d. Ebro en verder v.
d. kant v. Afrika door d. Nijl. Bovendien heeft
er eon sterke strooming plaats uit d. Atlantischen Oceaan door d. straat v. Gibraltar on
een andere door d. Dardanellen, of komstig uit
d. Zwarte Zee, die door vele on groote rivieren
toevoer v. water ontvangt. d. Verdamping
is er vrij stark en houdt evenwicht met
d. toevoer v, water. d. Getijden, eb en vloed,
zijn onbeduidend. d. Diepte is op sommige
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plaatsen zeer belangrijk, vooral in 't westelijke deel bij Nizza enz. Men zegt, dat Europa
en Afrika eons een geheel uitmaakten en bij
Gibraltar on op d. hoogte v. Sicilia verbonden
waren. d. Geologische gesteldheid v. d. grond,
d. evenwijdigheid der bergketens in d. beide
werelddeelen, d. geringe diepte in d. richting
v. kaap Bon (op d. kust v. Afrika) naar
straat Messina, die op sommige punten nog
beneden d. 13 M. bltjft on 60 M. niet to boven
gaat (terwijl a. weerszijden vaak op diepten
v. 2000 M. nog geen grond gelood wordt), dit
alles geeft voldoende redenen om er d. bovenbedoelden samenhang uit of to leiden. d. Winden der Middellandsche Zee zijn, ten gevolge
v. d. ligging v. dit water met zijn hooge bergen t. N. on d. gloeiende kusten v. Afrika
t. Z., zeer veranderlijk. 't Verschil in waterpas
tuss. d. Middellandsche en d. Roode Zee, dat
d. waarnemingen v. Fransche geleerden tijdens
d. expeditie v. 1798 n. Egypte vrij groot hadden
doen vinden, is volgens latere waarnemingen,
zoo 't al bestaat, slechts zeer onbeduidend.
't Gehalte a. zout is in d. Middellandsche Zee
sterker dan dat in d. Oceaan, wat zich uit d. toevloed hoofdzakelijk v. zout water, in verband
met d. sterke verdamping, gemakkelijk laat
verklaren. v. d. Europeesche vischsoorten
worden in d. Middellandsche Zee aangetroiren
doch, ofschoon zij in quantiteit d. Noordsche
wateren overtreft, staat zij in qualiteit daarbij
ten achter. Bloedkoraal komt zeer menigvuldig
voor op d. Balearische eilanden, op d. kust
v. Provence, op d. zuidkust v. Sicilia en daartegenover op d. Afrikaansche kust. d. Vesuvius bij Napels en d. Etna op Sicilia zijn nog
werkende vulkanen, die met kortere en langere tusschenpoozen nog uitbarstingen doen
zien, terwijl d. Stromboli, op een der Liparische eilanden, aanhoudend rookt.
Geschiedkundig bezit d. Middellandsche Zee
insgelijks een groote belangrijkheid: d. namen
der meest beroemde volken der Oudheid zijn
onafscheidelijk met d. haren verbonden. Wij
vinden daar niet slechts d. Grieken en Romeinen., maar ook d. Egyptenaren, d. Phoeniciers,
d. Carthagers, d. Joden on d. kustvolken v.
Klein-Azie. d. Noordztjde biedt door d. vele
golven on inhammen veel meer geschiktheid
a. voor 't handelsverkeer dan d. zuidkust. d.
Middellandsche Zee was in d. Oudheid Mina
uitsluitend 't tooneel v. d. zeehandel en ook
in d. MiddeleeuWen was dit nog 't geval;
doch d. ontdekkingen v. Vasco de Gama en
Columbus deden d. wereldhandel op ruimer
veld overgaan on rinds heeft ook d. Middellandsche Zee veel v. haar rtjkdom en macht
verloren. d. Doorgraving der landengte v.
Suez heeft diezelfde zee echter weer nieuw
Leven bijgezet: Marseille, Genua, Livorno,
Napels, Brindisi, Venetie, Triest, Constantnopel, Smyrna, Port-Said en Alexandria gotuigen hiervan.
Middellijn, Zie Diameter.
Middelpunt. Bij een oppervlak of een
kromme lijn is 't middelpunt 't punt, dat
alle rechte lijnen, die twee punten v.'t oppervlak of v. d. kromme lijn verbinden, middendoor dealt. Zoo'n punt is niet bij elk oppervlak of elke kromme lijn aanwezig.
Middelrif ('t) is een spieraclitig vlies, dat
d. borstholte v. d. buikholte scheidt. 't Heeft
een asymmetrischen worm. is v. boven bol, v.
onderen hol, v. voren gehecht a. 't onderste
einde v. 't borstbeen, zijdelings a. d. achtervlakte der zes laatste ribbon en a. d. achterade a. 't dwarsuitsteeksel v. d. eersten
lendenwervel en a. 't lichaam der eerste len-
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denwervels; zoodat 't voorste deel een ronden ; dat t. N. v. d. Timms is gelegen met 2 539 670
rand met d. zijdelingsche aanhechtingen vormt. ' mw. d. Bodem bestaat uit een vruchtbare
golvende vlakte. Land- en tuinbouw, met wier
terwijl d. achterste aanhechtingen puntig
producten Londen voorzien wordt, zijn d. voorn.
naar beneden biopen. 't Middelste deel v. dit
bestaansmiddelen der bevolking, die buiteu
spiervlies bestaat uit een peesplaat (speculum
daze stad woont. d. Hoofdstad is Brentford.
ielmontii), waarin een vierkante opening is
voor d. buikholader. Eenigszins naar links is
Middleton (coNYERs), een Engelsch godtuss. d. wervelaanhechtingen een opening.
geleerde, geb. in 1683 to Richmond in 't graafs.
die rondom vleeschachtig is en d. slokdarm
York, was to Cambridge eerst student, daarna
doorlaat, terwijl langs d. - wervelkolom nog
hoogl. Hij overl. er 28 Juli 1760. Ztjn twisteon peesacThtige ruimte is tot doorlating v.
schriften met Bentley kunnen gerust a. d.
d. groote buikslagader (aorta abdominalis), d.
vergetelheid worden prijsgegeven; maar beborstbuis (ductus thoracicus), d. grooten stam
langrijk zijn nog zijn „History of the life of
v. 't knoopzenuwstelsel en nog twee aderen
Cicero" (1741, 2 dln, ook in 't Nederl. vert.),
vena azygos en d. vena hemiazygos). 't Midalsmede zijn „Antiquitates Middletonianae"
delrif dient tot steun a. d. borstorganen en
on „Miscellaneous Works" 41752, 4 dln).
is werkzaam bij d. inademing, bij d. uitwerMidhat-Pasja, een Turksch staatsman
ping der in d. buikholte aanwezige drekon leider v. d. jonge Turksche hervormingsstotfen, 't waterloozen en d. uitstooting der
gezinde partij, geb. in 1822 in Bulgarije. In
vrucht; ook is 't middelrif werkzaam bij
1865 werd hij wali (gouverneur) v. 't nieuwe
't lachen, zuchten, zingen, braken en d. hik.
Donauelajeet (Bulgarije); hij vertrok in 1867
Vroeger werd d. zetel der gemoedsaandoeals minister zonder portefeuille en leider v.
ningen ook in 't middelrif gezocht en d. Ouden
d. Openbare Werken n. Constantinopel, maar
noemden 't middelrif (Teiiv) d. zetel der ziel.
moest reeds in 1872 daze betrekkingen met die
Middelstemmen zijn in d. zangmuziek
v. wali v. Irak Arabi in Bagdad verwisselen. In
1872 nogmaals eenigen tijd minister on grootdie zangparttlen, welke gelegen zijn tuss. die
vizier, zocht hij d. sultan tevergeefs voor zijn
stem, welke d. zangwijze of melodie bepaalt,
en d. grondbas. Zie Zang.
hervormingsdenkbeelden to winnen, hij nam
Middelstum, een gemeente in d. Nederl.
daarom in 1876 als minister zonder porte•
pro v. Groningen, 2 112 uur t. N. v. Groningen
feuille a. d. val v. Abd-oel-Axis deel on werd
gelegen, met 2350 inw.
19 Dec. 1876 door Abd-oel-Hamid tot grootMiddeltinten,

Zie Mezzotinto.

Middeizouten (Salia Media). Doze benaming werd vroeger a. die zouten gegeven,
welke niet gebracht konden worden tot d.
zure of tot d. basische zouten. Zij staan tuss.
doze laatsten in en vandaar d. benaming middelzouten, thans neutrale zouten. d. Verdeeling der zouten in zure, neutrale en basische
zouten wordt nog algemeen aangewend.
Middendorf

(ALEXANDER THEODOR VON),

een Russisch natuuronderzoeker en reiziger,
geb. 18 Aug. 1815 te s. Petersburg, werd in
1839 hoogl. te Kiew, ondernam in 1840 met
Von Baer een reis n. Lapland en onderzocht
v. 1842—'45 Noord-Siberia. Sedert 1856 staatsraad in werkelijken dienst, vergezelde hij in
1860 grootvorst Wladimir n. Siberia en in 1867
grootvorst Alexis n. IJsland en Nova-Zembla
en bezocht hij in 1878 nog 't Ferghanadal. Hij
leeft reeds langen tijd op zijn good bij Pernau
in Lijfland. Zijn reisondervindingen heeft hij
deels in d. „Beitragen zur Kenntnis des russiachen Reichs" (dl XI. 1845), deels in 't werk
„Boise in den auszersten Norden and Osten
Siberiens" (4 dln, 1818—'75) en in „Einblicken
in das Ferghanathal" (1881) neergelegd.
Middernacht is 't oogenblik, waarop 't
tijdvak v. d. eenen middag tot d. anderen in
twee gelijke deelen wordt verdeeld. d. Zon
treedt ook dan in 't vlak v. d. meridiaan.
maar onder d. horizon; zij staat dus dan 't
laagst beneden dozen, gelijk op 't oogenblik
v. middag 't hoogst daar boven. Met middernacht begint d. burgerlijke dag. Zie Dag.
Middlesborough, een zeestad a. d. mond
der Tee in 't Engelsche graafs. York; zij ontstolid pas in 1830 ten gevolge v. d. ontdekking v. rijke steenkolenlagen hier en telt nu
reeds 75 520 inw. (1890). d. Stad heeft eon
Kath. kathedraal, een beurs, een schouwburg,
groote ijzer- en staalwerken, scheepstimmerwerven, machinefabrieken enz.
Middlesex,
't kleinste. maar tevens 't
dichtst bevolkte graafs. v. Engeland, heeft op
131/2 vk. mijlen oppervl. 2 920 490 inw. en wordt
in 't Z. door d. Theems v. Surey gescheiden.
Tot dit graafs. behoort dat de ,31 v. London,

vizier benoemd. in welke betrekking hij 23
Dec. een grondwet afkondigde; 5 Febr. 1877
werd hij echter reeds afgezet on naar 't buiten
land verbannen, doch reeds in 1878 weer
teruggeroepen on tot gouverneur-generaal v.
Syria benoemd. In 1880 moest hij zich wegens
zijn to groote overhelling tot Engeland met d.
betrekking v. generaal-gouverneur v. Smyrna
tevreden stollen. In 1881 werd hij om zijn deelneming a. d. verrnoording v. Abd-oel-Asir ter
dood veroordeeld, welke straf echter niet vol.
trokken word; n. Zuid-Arabia verbannen, overl.
hij hier 8 Mei 1884. Zijn leven beschreef Leouson le Duc (1877).
Midianieten, een Arabische volksstam,
gesproten uit Midian, een zoon v. Abraham
en Ketura (Gen. XXV : 2). Zij bewoonden (of
beter: zwierven vooral rond in) d. landstreek
tuss. d. noordpunt der golf v. Arabia en Gelukkig Arabia, vanwaar zij een levendigen
karavanenhandel met Egypte dreven. d. Israelieten werden in d. eersten tijd v. hun verblijf in Kanaan meermalen en met groote
stoutheid door hen aangevallen, Gideon bestreed hen krachtig. Zie Richt. V.
Mid-Lothian, Zie Edinburgshire.
Midriasis is een toestand v. voortdurende
verwijding der pupil (of oogappel). Deze aandoening treft gewoonlijk beide oogen en is v.
zeer verschill. ziektetoestanden afhankelijk.
Zij is afhankelijk v. een afzonderlijke verlamming v. d. samentrekkende pupilspier (constrictor pupillae) of v. krampachtige aandoening v. d. gestreepte pupilspier (dilatator
pupillae) of v. beide tegelijk, zooals d. midriasis, welke door atropine, daturine en hyoscyamine wordt teweeggebracht. d. Meest algemeen voorkomende aanleidende oorzaak v.
midriasis is veriamming, geheel of gedeeltelijk; zij komt dus voor bij amaurosis (zwarte
staar), bij glaucoma (groene staar), enz. Midriasis is ook dikwijls eon ge volg v. congestie
v. 't vaatvlies (membrana choroidea) en wordt
dan mechanisch door d. drukking der achter
gelegen deelen op d. iris teweeggebracht.
Midshipmen noemt men in Engeland d.
cadets en jongste zeeofficieren op een oorlogs-

MID.

455

chip. "Zij dragon dezen naam, omdat ztj mid-clenscheeps verblijf houden en vandaar d.
bevelen v. d. wachthebbenden officier naar
't voorschip overbrengen.
Midwolde, eon bloeiende gemeente in d.
Nederl. prov. Groningen, 1 uur t. N. v. Winschoten gelegen, met 3920 inw. Zij was langen
tijd d. hoofdplaats v. 't Oldambt. — Een ander
Midwolde, in 't Westerkwartier, 2 uur t.Z.-W.
v. d. stad Groningen gelegen, behoort tot d.
gemeente Leek.
Midwoud en Oostwoud, een gemeente
in d. Nederl. prov. Noord-Holland, t. Z. v.
Medemblik gelegen, met omstr. 1000 inw.
Miel of Miele (JAN), eon Nederl. schilder
en graveur, in 1599 op een kasteel tuss. Brussel en Antwerpen gob.; hij behoorde tot d.
, beste leerlingen v. G. Seghers, begaf zich vervolgens n. Rome en kon daar, naar 't schijnt,
zijn Nederlandsche schildermanier niet verloochenen. wat Sacchi, zijn meester to Rome,
niet verdragen kon. Sacchi's vijandschap
noodzaakte MIEL Rome to verlaten. Eenigen
tijd zwierf hij in Lombardije; hij bestudeerde
er Correggio on d. Caracci en vond eindelijk to
Turijn een goed onthaal on veel work. Karel
Emmanuel v. Savoye verhief hem tot zijn
hofschilder en als zoodanig versierde hij 't
.jachtslot la Venerie bij Turijn met een aantal
werken, die echter in d. oorlogen der Fransche republiek zijn vernield. Ook 't koninklijk paleis word door MIEL beschilderd, die
echter Rome niet kon vergeten. Tot lid der
academie v. s. Lucas aldaar benoemd, wilde
hij er nogmaals heen reizen, toen hij in 1664
door d. dood word overvallen. Kort to voren
had d. hertog hem d. orde v. d. H. Mauritius
met brillanten geschonken. JAN MIEL liet een
aantal schilderijen na in d. rnanier v. P. van
Laar (Bambocchio). Men vond or veel geest
en eon fraai effect in, zoodat men ze gaarne
.zag en gretig koeht. Zijn kleinere schilderijen,
met voorstellingen uit 't volksleven,vol geest
-en vuur, in een warmen toon geschilderd,
-waren altijd zeer gezocht en versieren d. galerijen v. onderscheidene staten.
Eenige v. MIEL'S werken zijn gegraveerd.
G. Tasniere graveerde d. schilderijen in 't slot
la Venerie onder d. titel „Livre de la V&
nerie", 21 pin; W. Hollar landschappen, 20
stuks; G. Valet „d. Hemelvaart v. Maria";
C. Bloemaert „N. Signora di Traponi" enz.
Ook heeft MIEL zelf geetst; Bartsch (P. G.
1.338) beschrijft negen etsen v. zijn hand,
waarbij wellicht nog eenige andere zouden
kunnen gevoegd worden. Zij zijn vast geteekend en v. veel effect.
Mieren (Formicidae) maken een familie
uit in d. orde der vliesvleugelige insecten of
hymenoptera. Zij onderscheiden zich hoofdzakelijk v. d. overige familien der orde, doordien bij haar drie seksen bestaan, door d. vorm
v. 't achterlijf, welks eerste ring een knobbelvormig steeltje is, met een schubbetje of
-doorntje a. d. bovenzijde, en doordien d.sprieten in een knie gebogen zijn. d. Wljfjes en
geslachtloozen hebben een verborgen angel
en d. mannetjes en wijfjes hebben vleugels;
doch wie goon v. beide zijn, ni. d. werkmieren, hebben er geene. d. Deelen, die d. sekse
der wijfjes kenmerken, zijn a. 't einde v. d.
laatsten ring gelegen. Er bestaat groote overeenkomst tuss. doze organen bij d. ongevleugelde mieren on die der werkbijen, waarom
men doze werkmieren heeft to houden voor
wijfjes, wier eierstokken niet volkomen zijn
ontwikkeld. d. Voorttelingsorganen der mannetjes zijn samengesteld on in d. laatsten ring
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geplaatst, uitwendig d. gedaante v. kleine
haakjes hebbende. Na d. be vruchting goon d.
mannetjes to gronde en verliezen d. wijfjes d.
vleugels.
d. Meeste onzer inlandsche mieren bewonen
voornamelijk bosschen en weilanden, waar zij
somtijds ten getale v. 4000 tot 5000 in den
nest leven, boven 'twelk zij eon heuvel opwerpen. Zij maken gangen in d. grond, waarin
zij haar voedsel voor regendagen brengen,
nuttigen gaarne zoetigheden v. allerlei aard
en leven ook v. vleesch en aas. d. IJver v.
dit kleine yolk, doch inzonderheid d. zorg,
waarinee d. werkmieren d. larven koesteren
en verzorgen, hebben reeds voor eeu wen d.
aandacht des menschen tot zich getrokken.
Onder d. Europeesche mieren behoort d.
hercules-mien (Formica Herculanea L.), welke
zwart is en een eirond achterlijf on roestkleurige dijen heeft. Men vindt daze soort in
oude boomen, waar zij onder d. bast haar
nesten maakt; zij leven in een kleine maatschappij on schijnen moor eigen a. d. zuidelijke streken. Voorts d. gewone zwarte mieren
(F. nigra), v. een blinkende zwarte kleur en
met aschgrauwachtige schenkels, en d. F. rufa
L., die zich in 't laatst v. d. zomer in zoogenoemde zwermen bijeenscharen, wanneer zij
zich somtijds in eon ontelbare menigte vertoonen.
Onder d. uitlandsche mierensoorten is er
een in Zuid-Afrika, welke op haar tochten d.
schadelijke insecten vernielt on daardoor in
d. huizen voor d. bewoners v. veel nut is, die
d. deur en vensters voor haar openzetten;
doch daarentegen zijn er andere, die onder
d. grond zelfs magazijnen v. eetbare en andere
waren doorgraven on in korten tijd groote
verwoestingen aanrichten.
Sommige mieren leveren 't mierenzuur(Acidum formicariurn), als afscheiding v. klieren
in 't achterlijf der wijfjes en geslachtloozen.
Andere mieren zijn voornamelijk daardoor
merkwaardig, dat zij uit mierennesten v. andere
soorten d. larven en poppen v. geslachtloozen
rooven; ten gevolge waarvan d. daar uit
voortkomende mieren als slaven voor haar
roovers werken.
Mieren (d. Witte) of termieten behooren
onder d. insecten tot d. orde der pseudoneuroptera en maken onder daze d. familie der termididae uit. Zij worden aangetroffen tuss. d.
beide keerkringen, vooral in Oost- on WestIndie, in geheel Afrika en op Nieuw-Holland;
echter zijn een paar soorten ook door d.
handel naar noordelijker streken overgebracht.
Een der bekendste soorten is Termes fatalis L.,
die in Afrika op d. kust v. Guinea to huis
behoort en om haar maatschappelijke inrichting en werkzaamheid merkwaardig is. Doze
diertjes bezitten eon bruin lijf on langgestreepte, donker bruinachtige vleugels met
een roestkleurige vleugelribbe; d. bovenste
bijoogen staan dichtbij d. samengestelde oogen
en 't middelpuntoogje is een weinig vooruitstekend. Zij bouwen uit aarde, klei enz. kegelvormige, meestal met vele spitsen bezette
en v. binnen hooggewelfde gebouwen, die
soms wel een omtrek v. 4 tot 5 on een hoogte
v. 3 of 4 M. hebben on in zoo'n menigte bij
elk. staan, dat zij v. verre op een dorp gelijkon.
Na verloop v. eenigen tijd begroeien daze
mierenwoningen geheel met planten en worden
zij zoo hecht en vast, dat zij zelfs eenige
menschen kunnen dragon, niettegenstaande d.
wanden met groote, wtjde gangen doorsneden
zijn, die wel 3 dM. middellijn hebben. In't inwendige dozer woningen heerscht een verwon-
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derltjk overleg en orde : d. cellen des konings
en der koningin, v. welke er in ieder nest
niet meer dan eon paar gevonden wordt, zijn
in 't binnenste des gebouws verborgen. Naast
en condom deze wonen d. arbeiders, daarboven
zijn d. cellen, waarin d. eitjes voor 't aanstaande
broedsel gelegd worden, en eindeltjk die voor
d. voorraadschuren. Deze diertjes zijn onophoudelijk in hun woningen werkzaam : oude
cellen worden afgebroken, nieuwe gebouwd
en andere vergroot, met welken arbeid zij
steeds onvermoeid, met d. grootste geregeldheid en d. meest gepaste voorzichtigheid
voortgaan. d. Soldaten (want deze bevinden
zich ook in haar maatschappij) zijn altijd
gereed, om elken aanval met d. grootste woede
of to keeren. Geeft men een slag of stoot op
een der woningen, dan komt er oogenblikkelijk
een hunner to voorschijn, die d. gesteldheid
v. d. vijand schijnt op to nemen, waarna op
kennisgeving v. dezen spion 't geheele leger
volgt on met een snelheid en woede, die zelfs
gevaarlijk is, op d. vijand aanvalt on hem
doet terugdeinzen. Deze diertjes doorknagen
allerlei houtwerk, huisraad, d. woonhutten
enz. en kunnen binnen weinige weken groote
boomstammen vernielen. Opmerkelijk is d.
grootte, die 't bevruchte wine of d. koningin
verkrijgt; want haar achterlijf wordt wel 2000
maal dikker en grooter dan 't vOOr d. bevruchting was on zij kan dan binnen 24 uren omstr.
80 000 eieren leggen. VOOr d. bevruchting bezitten d. mannetjes en d. wijfjes der termieten
vleugels; d. soldaten en d. arbeiders zijn
echter steeds vier gelloos.
Mierenegel (d.) (Echidna) behoort tot een
familie in d. orde der monotremata (kloakadieren). Zijn lichaamsbouw doet denken a. d.
rniereneter onder d. tandeloozen en a. d. egel.
Hij bezit een dik stekelkleed en een buisvormig verlengden snuit met een wormvormige, uitsteekbare tong; zijn korte, vijfteenige pooten eindigen in krachtige klauwen,
die voor 't graven zeer dienstig zijn. 't Mannetje bezit a. d. achterpoot een doorboorde
spoor, die 't uitloozingskanaal v. een klier
bevat. Echidna hystrix komt op 't Z.-0.Nieuw.
Holland voor. Echidna setosa leeft op Van
Diemensland. Een derde soort is omstr. 1880
in Nieuw-Guinea ontdekt.
Miereneter (Myrmecophaga L.). d. Miereneters behooren tot d. Tandelooze Zoogdieren
en zijn met d. Schubdieren (zie Schubdieren)
d. eenige, die dezen naam geheel naar waarheid dragon mogen, daar zij volstrekt geen
tanden bezitten. d. Mond is bij deze dieren
zeer klein v. opening, zoodat er slechts d.
tong met 'tgeen a. deze kleoft kan doorgestoken worden. d. Tong dozer dieren is
rolrond en merkwaardig lang, waarom zij
ook in drieen geplooil is, als zij binnen d.
mond verborgen ligt. d. Doren v. d. miereneter zijn zeer klein en ovaal v. gedaante;
't lijf is met lange haren bekleed; d. pooten
zijn kort, krachtig v. bouw en met zeer groote
samengedrukte klauwen gewapend. d. Staart
is zeer lang, waardoor, gelijk mode door d.
vorm, d. miereneter zich uitwendig voornamelijk v. d. Orycteropus (zie Aarcicarken) onderscheidt.
d. Miereneters leven in Zuid-Afrika, meestal
eenzaam of bij paren; hun voedsel bestaat
uit insecten, voornamelijk mieren en witte
mieren, welke zij door 't uitsteken v. hun
zeer lange tong vangen, waarbij die insecten
a. d. tong blijven kleven en zoo in d. mond
worden gebracht. d. Miereneters zijn langzaam
in hun bewegingen, zeer slaperig en lui. 't
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Wijfje werpt slechts een jong, dat in 't eerste.
halfjaar op haar rug gedragen wordt.
. Men kent eenige soorten. d. Groote miereneter (Myrmecophaga jubata), door d. Franschen
in Cayenne tamanoir genoemd, bereikt met.
d. staart een lengte v. 2 M. Elij is zeer bar*
en heeft vooral bijzonder lange haren a. d.
staart. Aan d. voorpooten heeft htj vier era
a. d. achterpooten vijf klauwen. Zijn kleur isH
donkergrauw, met een vrij breeden zwarten wit-omzoomden band, loopende v. d..
keel over d, schouders naar d. rug. Hij komt.
veel voor in d. bosschen v. Suriname; vroegere berichten gaven voor, dat hij op d. boomen klimmen kan, doch 't is gebleken, dat.
hij daartoe geen geschiktheid bezit.
d. Tweede soort is slechts 1 M. lang, wordt.
tamandua (Myrm. tetradactyla) genoemd en
onderscheidt zich v. d. vorige voornamelijk
door d. kleur, door kortere haren en doordien.
d. staart kan worden opgerold. Hij heeft ook
a. d. voorpooten vier klauwen, waarvan d..
2 middelste grooter zijn, en a. d. achterpooten.,
5 klauwen. Hij is op d. kop, hall, borst
buik lichtgeel en op rug en kruis donkerbruin..
en heeft ook een zwarten schouderband.
Een derde soort (M. didactyla) is veel kleiner, nl. v. d. grootte v. een eekhoorntje, en,
onderscheidt zich, doordien d. rolstaart a. d.
spits kaal is en d. voorpooten slechts 2 en d.
achterpooten 4 klauwen hebben. Hij heeft
korte zijdeachtige haren on is op d. rug roodbruin, op d. buik grauw; zijn oorschelp is
bijzonder klein. Van deze soort wordt verzekerd, dat zij op boomen leeft, waartoe d..
staart haar voornamelijk dienstig is.
Mierenleeuw. d. Mierenleeu wen (myrmeleontidae) maken een familie uit in d. ordeder netvleugelige insecten (neuroptera). Er zijn,
zervlsotn.iawerdl,
eenige in Europa, doch d. meeste in d. zuidelijke landen. Ons vaderland herbergt er slechts
eene, welke a. d. rulle kanten der wegen in
d. Utrechtsche heide leeft en daar trechtervormige kuiltjes in 't zand graaft om haat
prooi to bemachtigen. d. Larve heeft een platten kop met zeer lange schaarvormige kaken,
een klein borststuk en dik achterlijf; d. kleur
is vuilbruin of grauw. Deze larve loopt steeds,
achteruit, nagenoeg onder 't zand bedolven;
graaft d. mierenleeuw in een spiraal on werpt,
hij tegelijk met d. kop 't zand op z(jde, dan,
ontstaat 't kuiltje, waarin hij zich in 't midden verbergt, doch d. geopende kaken buiten,
't zand steekt. Komt er nu een mier of een
ander insect over d. rand, dan valt 't dikwijls
in die openstaande kaken; blijft 't dier zich
a. d. rand vasthouden, dan werpt d. mierenleeuw een kopvol zand op zijn prooi, orn
haar naar beneden to doen storten. Hij zuigt.
haar voorts rustig uit on werpt d. ledige
huid buiten d. kuil. Als d. larve volwassen
is, spint zij om zich been een bolletje v. zand
on verandert zij daarin tot pop. Vier woken
later bijt d. pop 't bolletje open en schuift
zij er zich ter helfte uit ; dan berst d. huid
open, 't volkomen insect kruipt er uit on
laat d. ledige huid half in 't zandbolletjesteken. Zoodra 't dier vrij is, zet 't achterlijf
zich tot driemaal zijn vorige lengte uit.
't Volkomen insect, Myrmeleon formicarius
L., is bijna 3 cM. lang, bij een vlucht v. 6 cM..
d. Kop is geheel zwart gettigerd, d. sprieten
zijn kort, knotsvormig, zwart; 't borststuk is
leikleurig met vuil-oranje vlekjes, 't achterlijf
leikleurig met geelachtig witte zoomen a. 't
eind der ringen ; d. pooten zijn geelachtig
met zwarte bandjes, d. vieugels doorschijnend
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met zwarte vlekjes. d. Vlucht is langzaam
en moeielijk , met snelle wiekslagen ; d. mierenleeuw vliegt alleen bij schemering.
Mierenzuur (HCOOH) komt vrij in d.
natuur voor, o. a. in d. mieren, processierups,
d. brandnetels en d. dennennaalden, en kan
hieruit door distillatie met water verkregen
worden. d. Zouten v. dit zuur heeten forrniaten. 't Is een kleurlooze, stekende, riekende
vloeistof, die bij lage temperatuur kristalliseert en bij 99° C. kookt en trekt blaren op
d. huid. Met water, alcohol en aether is 't in
alle verhoudingen mengbaar. Bij oxydatie
geeft 't mierenzuur koolzuur en water. Langs
synthetischen weg is 't ook te verkrijgen.
Gewoonlijk bereidt men 't door verhitting v.
glycerine met oxaalzuur op ongeveer 100' C.,
waarbij koolzuur, water en d. glycerineaether

v. mierenzuur ontstaan. Hierbij voegt men
nog wat oxaalzuur, waardoor 't mierenzuur
vrtj komt.
Mierevelt (MIcHIEL), een Nederl. schilder,
in 1567 te Delft geb., waar zijn vader goudsmid en plaatsnijder was. Deze Wilde hem
in d. graveerkunst doen opleiden, waarin hij
v. zekeren Willem Willemsz., of volgens
anderen v. Hieronymus Wierx onderwijs ontving. Later kwam hij onder d. leiding v. A. v.
Montfoort, gezegd Blokland, die hem meer
voorliefde deed opvatten voor d. schilderkunst, waarin hij alras aanmerkelijke vorderingen maakte. Vooral muntte hij uit in
portretten en hij verwierf zich daarin zulk
een naam, dat aldra tal v. edellieden en
vorsten hem in d. gelegenheid stelde hun
beeltenissen te schilderen. Koning Karel I v.
Engeland noodigde hem uit n. Londen te komen,
maar, daar toen aldaar d. pest heerschte, woes
hij die uitnoodiging v. d. hand en bleef hij
voornamelijk to Delft gevestigd. d. Aartshertog Albrecht verleende hem een jaarwedde.
't Aantal der door hem geschilderde portretten
is zeer groot. Houbraken spreekt v. omstr. 5000,
anderen spreken zelfs v. 10 000. Zijn portretten
zijn meestal zeer uitvoerig geschilderd en
natuurlijk V. kleur. MIEREVELT Oven'. te Delft
in 1641. Ztjn schoonzoon Willem Jacobsz.
Delff heeft er onderscheidene v. gegraveerd.
Ook d. beide Mathams, Houbraken, Tanje,
Suyderhoef, Bolswert en R. Morghen hebben
naar hem gegraveerd. MIEREVELT schilderde
ook enkele historische voorstellingen en bambochades. Zijn zoon Pieter, in 1596 geb., was
mede een good portretschilder.
Miens (FRANS VAN). bUgellaanid DE (HYDE,
was een beroemd Nederl. schilder, 16 Apr.
1635 to Leiden geb. Zijn eerste leermeesters
waren Torenvliet on A. v. d. Tempel, doch
zijn voorn. opleiding had hij te danken a.
Gerard Dou, die hem d. prins zijner leerlingen
noemde, welken titel hij waardiglijk gehandhaafd heeft. Zijn teekening is zelfs nauwkeuriger dan die zijns meesters. In uitvoerigheid kwam hij hem nabij en in 't weergeven
v. verschill. stoffen, in levendigheid, fijnheid
en kracht v. koloriet en in meestal vrij geestige
opvatting v. zijn onderwerpen, die schier
uitsluitend tot 't zoogen. genre behooren,
bekleedt hij voorzeker een der eerste plaatsen
in d. Oud-Nederlandsche schilderschool; zijn
uitmuntende schilderijen werden, wat destijds
maar zelden 't geval was, reeds bij zijn leven
zeer gezocht en goed betaald. d. Aartshertog
v. Oostenrijk betaalde horn f1000 (destijds

een aanzienlijke som) voor een schilderij
met twee figuren en verzocht hem zich in
Weenen te vestigen onder aanbieding v. een
jaargeld v. 1000 rijksdaalders. Bovendien stond

MIE.

hij in betrekking tot verscheidene andere
groote heeren en vorsten. Van d. groothertog
v. Toscane ontving hij f2500 voor een zjjner
schilderijen. En toch, hoe verbazend zijn die
sommen nog geklommen, toen in volgende
eeuwen zijn werk werd verkocht. Maar dit
gebeurde slechts zelden, althans wat zijn beste
werken betreft, daar doze meestal in Rijksof vorstelijke verzamelingen en musea eon,
vaste plaats vonden. In 't Rijksmuseum to Amsterdam vindt men v. VAN MIERIS „Een dameeen brief schrijvende aan een met rood fluweel.
bedekt9 tafel, terwijl een bediende staat te.
wachten"; in 't Mauritshuis to 's-Gravenhage
voortreffelijk paneel met „Een bonenblazende knaap"; in d. Pinakotheek to Mfmchen onderscheidene fraaie stukken, waaronder „Een dame in geel satijnen kleed,
d. tegenwoordigheid eons doctors in onmacht
vallende"; to Dresden, „d. Familie des schilders", „Een ketellapper'' e. a. stukken; to
Weenen „Een zieke dame"; in Engeland een
aantal v. d. fraaiste werken des meesters in
verschill. particuliere verzamelingen. — F.
Basan, Blooteling, Greenwood, Willa on onderscheidene andere graveurs hebben naar
zijn werk gearbeid. VAN MIERIS overl. in d.
kracht zijns levens, 12 Mrt 1681. Houbraken
on Weyerman weten, als meestal, omtrent
VAN MIERIS niet veel meer dan ongeloofelijkeverhalen omtrent zijn buitensporigheden te ,

een

vertln,zodiswtjkenaz
v. zijn kunst mee to deelen.
Mieris (JAN VAN), oudste zoon v. Frans,
werd geb. to Leiden in 1660. Hij werd aanvankelijk door zijn vader in d. kunst onderwezen, doch kwam later onder d. leiding v.
Gerard de Lairesse, wiens schilderwtjze en
onderwerpen hem meer aantrokken. Hij begaf
zich later n. Duitschland en vervolgens n.
Florence, welke stad hij echter om redenen
v. godsdienstigen aard spoedig verliet om n.
Rome to reizen. Zijn ziekelijk gestel vergunde
hem echter slechts zelden zich a. d. arbeid

to wijden. Hij overl. op 30-jarigen leeft(jd.
A. Blooteling graveerde naar JAN VAN MIERIS
een v. zijn fraaiste werken, 't portret v. een
Heemskerck, 1674.
Mieris (WILLEM VAN), tweede zoon v. Frans,
werd in 1662 to Leiden geb. en mede door
zijn vader in d. kunst onderwezen. Hij schilderde in diens trant, maar met veel minder
geest en met een gemanierdheid, welke d.
uitvoerigheid eer tot een gebrek dan tot een
deugd in d. kunst maakt. In sommige v. zijn
eerste werken staat hij dichter bij zijn vader,
is htj warmer v. toon en minder gelikt (zooals men zegt). Tot doze soort behoort „Een
vioolspeler, wien een vrouw een glas wijn
schenkt" in d. Bridgewater-galerij in Engeland. Ondanks d. gebreken, die zijn werken
aankleven, on voornamelijk om haar uitvoerigheid werden zijn schilderijen soms zeer duur
betaald. In 't Mauritshuis to 's-Gravenhage
vindt men een „Kruidenierswinkel" en in 't
Rijksmuseum to Amsterdam een „Hoenderkooper" en een „Hermiet" v. zijn hand. Te
Miinchen in d. Pinakotheek on in andere
groote musea v. Europa treft men doorgaans
zijn werk aan. 't Is bij herhaling gegraveerd
geworden, o. a. door E. Dumesnil, C. H. v.
Meurs, Moitte, A. de Bois, e. a. VAN MIERIS
boetsoerde meermalen on zijn vazen met basreliefs, benevens zijn teekeningen waren zeer
gezocht. Hij overl. in 1747 op 85-jarigen leeftijd.
Miens (FRANS VAN), bijgen. DE JONGERE.
was een zoon v. laatstgenoemde, werd in 1689
geb. en schilderde in d. trant zijns waders en
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grootvaders, maar niet met even groot talent.
Htj teekende en schilderde ook portretten. Dat
V. hemzelf en dat v. zijn oom Jan v. Mieris
kwamen voor in d. verzameling v. de la Court
to Leiden, die in 1766 verkocht werd. J. Hon'braken graveerde naar hem 't portret v. Sie.gebertus Havercampus en dat v. Gerard v.
Loon. Halbon graveerde „Le buveur trop
grave", Demarteau „Een vrouwen- en een
manskop". Zeer zeldzaam is een ets v. zijn
eigen hand, d. muze Erato voorstellende.
Ook als geschied- en oudheidkundige heeft
FRANS VAN MIERIS, DE JONGERE, ZiCil evert
gunstig bekend gemaakt en een aantal geschriften in deze vakken 't licht doers zien.
Wij noemen hier alleen zijn „Verhandeling
over d. zegelen en munten der Bisschoppen
v. Utrecht"; Over d. verschillende munt-stoffen en d. oorsprong v. het geld"; „Historie
-cler Nederlandsche vorsten uit d. huizen v.
Beieren, Bourgonje en Oostenrijk"; „Groot
-Charterboek v. d. Graven v. Holland, Zeeland
, en Vriesland; en „Hand vesten der stad Leiden"
, (hiervan heeft hij slechts 't le dl uitgegeven;
. 't tweede is bezorgd door Daniel v. Alphen).
•d. Werkzame on merkwaardige man overl.
in 1763.
Mierlo, een gemeente in d. Nederl. prow.
Noord-Brabant, 3,' 4 uur t. Z.-W. v. Helmond
.gelegen, met 2500 inw.
Mieroslawski (LUDWIG VON), een Poolsch
.generaal en schrijver, geb. in 1814 te Nemours,
nam reeds a. d. Poolschen opstand v. 1830
•deel en leefde daarna te Parijs, waar hij zijn
hoofdwerken, d. „Kritische Darstellung des
Feldzuges von 1831" en d. „Histoire de la
revolution de Pologne" (1837—'78) begon. Aan
't eind v. 1845 begaf hij zich n. Polen; hij trad
a. 't hoofd v. d. nieuw uitgebroken opstand,
werd echter reeds 12 Febr. 1846 gevangen genomen en in 1847 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, maar in 1848 bevrijd. Weer
begaf hij zich n. Polen; hij moest zich echter
reeds 1 Mei overgeven en keerde n. Parijs
terug. In 1849 voerde hij zonder goed gevolg
d. opstandelingen op Sicilia aan, daarna eveneens in Baden en d. Palts en hij ging vervolgens weer n. Parijs. Ook zijn rol in d.
laatsten Poolschen opstand was v. korten
•cluur, want, nauwelijks had hij 17 Febr. 1863
d. grenzen overschreden, of hij word bij Radziejewo verslagen en genoodzaakt te vluchten.
1111 overl. 23 Nov. 1878 te Parijs.
Miggrode (JOY' ANNES VAN), een der voorn.
voorstanders der kerkhervorming in Zeeland,
werd 6 Mei 1531 te Aalst in Vlaanderen geb.
en bekleedde eerst 't ambt v. kanunnik en
pastoor te Vere, waar hij hervormingsgezinde
begrippen verspreidde, zoodat hij bij d.ongunstige wending der zaken in 1566 d. wijk
n. Engeland moest nemen, vanwaar hij in
1572 n. Vere terugkeerde, waar hij nu als
hervormd leeraar optrad. Zijn werkzaamheid
bepaalde hij echter niet tot die stad, maar hij
strekte haar over geheel Walcheren, ja over
geheel Zeeland uit, waar hij een v. d. invloedrijkste invoerders der kerkhervorming en v.
lt kerkeltjk leven der Hervormden was. Hij
-overl. 6 Mei 1627. In 1773 is hem te Vere in
d. groote kerk een gedenkteeken opgericht,
dat later n. d. kleine kerk is overgebracht.
Bij d. eerste gelegenheid sprak d. predikant
v. Iperen een rede uit (Amsterdam 1774), bij
d. laatste d. predikant Renier (Middelburg 1827),
in welke stuicken men uitvoerig over d.
Zeeuwschen her vormer gehandeld vindt.
Mignard (NrcoriAs), een Fransch schilder
en graveur, 00k wel MIGNARD D'AVIGNON ge-
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naamd, werd omstr. 1608 to Troyes in Champagne geb. Htj was d. oudere broeder v. PIERRE
MIGNARD, met wien hij, na in d. beginselen der
kunst to zijn onderwezen, n. Fontainebleau
ging om d. antieken en d. schilderijen v. Primaticio e. a. te bestudeeren. NICOLAS MIGNARD vertoefde daar echter niet lang, doch begaf zich op
weg n. Borne; hij werd evenwel te Lyon door
werk opgehouden on kwam te Avignon, waar
hij nog Langer bleef en ook in 't huwelijk
trad. Eindelijk echter kwam hij to Rome aan,
waarheen ztjn broeder hem reeds lang was
vooruitgereisd. Hij bestudeerde er d. werken
v. Albani on Annibale Caracci, bleef er echter
niet zeer lang en keerde n. Avignon terug,
vanwaar hij in 1660 n. Parijs ontboden werd.
her scheen hem een schoone toekomst to
wachten, toen juist zijn bescilermer, kardinaal
Mazarin, overl. en hij genoodzaakt werd hard
te werken om in zijn onderhoud to voorzion.
Men zegt; dat d. ingespannen arbeid zijn gestel
ondermijnde. Hij overl. in 1668 to Parijs, waar
hij in d. laatsten tijd zijns levens rector der
koninklijke academie was. MIGNARD schilderde historiestukken en portretten. Hij cornponeerde omstandig en bezat veel verbeeldingskracht, ofschoon hij beter slaagde in 't
voorstellen v. rustige dan in dat v. woelige
tooneelen. Zijn sttjl was echter zeer gemaniereerd. Hij schilderde tweemaal 't portret v.
Lodewijk XIV, dat door P.oilly en v. Schuppen
wend gegraveerd. Naar 't door hem geschilderde
portret des graven v. Harcourt, benevens
naar eenige andere v. zijn hand heeft Masson
zijn baste gravures vervaardigd. Men heeft
eenige etsen v. hem, welke hij evenals zijn
schildertjen met d. linkerhand be werkte. Robert
Dumesnil P. gr. FrancaisI) beschrijft er negen.
Mignard (PIERRE), een Fransch historieen portretschilder, werd in 1610 to Troyes
in Champagne geb. Zijn gewone naam was
MIGNARD LE ROMA IN. Aanvankelijk bestemd
om in d. geneeskunde to studeeren, toonde hij
echter meer lust voor d. schilderkunst, weshalve hij a. d. leiding v. Boucher werd toevertrouwd, waarna hij te Fontainebleau met
zijn broeder d. daar aanwezige kunstwerken
bestudeerde. Weldra echter begaf hij zich n.
Rome, waar hij ruim 20 jaren vertoefde en in
Poussin een raadgovenden vriend vond, wiens
vriendschap hij, evenals die v. du Fresnoy,
wederkeerig met vriendschap beantwoordde.
Hij studeerde to Rome voornamelijk naar d.
werken v. Rafael, Michel Angelo on Caracci
en verduisterde al spoedig d. room v. d. toenmaals alleenheerschenden Lebrun, wat dezen
zeer ter harte ging. Hij schilderde to Rome
d. portretten v. d. pausen Urbanus VIII en
Alexander VII en v. een aantal andere vor.
sten on adellijke heeren. Na een verblijf v.
22 jaren in Italie word hij door Lodewijk XIV
a. zijn hof geroepen. d. IJverzucht tuss. hem
en Lebrun werd v. nu of openbare vijandschap. Desniettemin moest Lebrun hem een
deel v. zijn macht afstaan. Hij schilderde d.
portretten des jongen konings en v. d. kardinaal Mazarin d. koninginmoeder droeg hem
d. versiering op v. d. kerk Val de Grace. In
d. koepel v. dat gebouw schilderde hij een
uitgebreide grootsche compositie, die echter
door d. verkeerde wijze v. op d. kalkgrond to
werken haar koloriet verloor. Ook in d. groote
zaal v. s. Cloud schilderde hij groote werken,
voornamelijk mythologische voorstellingen.
Na d. dood v. Colbert, die Lebrun bescherrnde,
word MIGNARD door d. minister Louvois krachtig ondersteund. Hij schilderde nu veel in 't
kasteel v. Versailles en wel zoozeer tot tevre-
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denheid des konings, dat daze hem in 1685 in
d. adelstand en vof jaar later in d. plaats v.
Lebrun tot hofschilder verhief. Bovendien
was MIGNARD directeur en eerste inspecteur
der koninklijke kunstverzamelingen, directeur
-en kanselier der academie en had hij 't oppertoezicht over d. fabriek der Gobelins. Als eerste
hofschilder vervaardigde hij tien maal 't portret des konings. Tot op 't laatst zijns levens
bloef hij ijverig werkzaam; hij was daarbij
zeer gezien om zijn persoonlijke eigenschappen
-en telde d. uitstekendste mannen en vrouwen v. Frankrijk onder zijn beschermers en
vrienden. Hij over]. te Parijs in 1695. In zijn
koppen naderde MIGNARD Carlo Dolce. in zijn
-composite"' Dominichino; wat koloriet betreft is hij in sommige deafen v. zijn werk
warm en liefelijk, over 't algemeen echter to
bont. Zijn portretten zijn vooral verdienstelijk.
Naakt schilderde hij mede zeer voortretfelijk. d. Beroemdste Fransche en andere gra.
veurs, Audran, Basin, Blooteling, Edelinck,
Masson, de Poilly's enz., hebben een aantal
zijner werken in koper gebracht.
Mignet (FRANVIS AUGUSTE MARIE), een
Fransch geschiedschrtjver, geb. 8 Mel 1796
- te Aix, hielp als medewerker a. d. „Courrier
francais" in Parijs d. Juli-revolutie voorbereiden, doch trok zich bij d. Februari-omwenteling uit 't openbare leven terug. Sedert 1836
secretaris v. d. Academie, hield hij als zoodanig d. gebruikelijke gedachtenisredenen op
d. gestorven laden. Een gedeelte dezer Ologes
werd uitgegeven onder d. titels „Notices et
memoires historiques" (2 dln, 1843) en „Nouveaux eloges historiques" (1877). Van MIGNET'S
geschiedkundige werken zijn 't meest bekend
„Ilistoire de la revolution francaise" (2 dln,
1824, 13e dr. 1880), „Antonio Perez et Philippe II" (5e dr. 1881), „Charles-Quint, son
abdication, son sejour et sa mort au monastere de Yuste" (1854, 10e dr. 1882), „Histoire
de Maria Stuart" (1851, 6e dr. 1884) en „Etudes
historiques" (5e dr. 1885). MIGNET overl. 24 Mrt
1884 to Parijs. Zijn leven beschreef Trefort
41885).
Mignon, een Fransch woord, dat lief, aardig beteekent; verder liefde, gunsteling. Een
mignonne beteekent zoowel een zeer kleine
soort drukletter als liefje, schatje.
Mignon (ABRAHAM), een beroemd schilder,
in 1640 to Frankfort gob.. waar zijn vader
koopman was. Hij kwam in d. leer bij J.
Moreelse en J. D. de Heem to Utrecht, bij
welken laatsten hij zich een zoo groote bekwaamheid in 't schilderen v. bloemen en
vruchten verwierf, dat hij daarm door slechts
weinigen overtroffen werd. Hij wilt d. natuur
met groote waarheid on in haar schoonste
licht weer to geven. d. Meeste Europeesche
verzamelingen bezitten schilderijen v. dozen
meester. Te Amsterdam vindt men twee, to
's-Gravenhage een work v. zijn hand; 't Parijsche Louvre bezit er vijf, bijna alle voortreffeli,jk en door helderheid en warmte v. toon
uitmuntend. MIGNON overl. to Metzlar in 1679.
Mignon (LEO), een Belgisch beeldhouwer,
'7 Apr. 1847 to Luik geb. Na a. d. Academie
voor schoone kunsten in zijn geboortestad
zijn opleiding to hebben ontvangen, bezocht hij
Italie en Parijs en vestigde hij zich to Brussel
znetterwoon. Op meer dan een internationale
tentoonstelling, o. a. te Parijs, Antwerpen en
Berltjn, behaalde hij met zijn kunstwerken.
waaronder vooral een stierengevecht en een
stierentemmer uitmunten, d. goug.en medaille.
Laatstgenoemd work versiert tegenwoordig
't terrein v. 't Ile du Commerce to Luik.
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Migraine, v. 't Grieksche hemigrania, halfzUdige hoofdpijn, is een bijzondere soort v.
hoofdpijn, die zich meestal tot een zijde v.
't hoofd bepsalt on haar zetel heeft in d.
schedelzenuwen. Vooral hysteris. ,- .he personen
en ztj, die a. bleekzucht en bloedarmoede lijden.
schUnen er a. onderhevig to zijn,inzonderheid
na hevige gemoedsbewegingen. In d. wandeling
bestempelt men haar met d. naam schele
hoofdpijn.
Miguel (DOM GARIA EVARIST), geb. 26 Oct.
1802 to Lissabon, was d. derde zoon v. koning
Johan VI v. Portugal en d. Spaansche infante
Charlotte Joachima. Na d. dood v. zip' vader
in 1826 word hij door zijn broader Dom Pedro
met diens dochter Maria II da Gloria, ten
gunste v. wie d. vader afstand had gedaan
v. d. troon v. Portugal, verloofd en 26 Febr.
1828 als regent aangesteld. 30 Juni 1828 liet
DOM MIGUEL zich echter tot wettig koning
v. Portugal uitroepen. Aan zijn wreedheid
tegen alle liberalen werd eerst een eind
gemaakt, toen Dom Pedro n. Europa terugkeerde on in 1833 Lissabon veroverde. Na
word hij gedwongen 24 Mei 1834 afstand to
doen v. d. troon; sedert leefde hij in Italie.
Hij trad in 1851 in 't huwelijk met prinses
Adelheid v. LOwenstein-Wertheim on overl.
14 Nov. 1866 to Brombach in Baden.
Mijalowitsj
(TSJEDOMIL),
een Servisch
staatsman, geb. in 1840, werd in 1866 hoogi. in
d. staathuishoudkunde to Beigrado en in 1869
chef eener afdeeling bij 't ministerie v. Financien, was v. 1873—'76 en v. 1880—'83 zelf
minister v. Financien en in 1880 teveng
minister v. Buitenlandsche Zaken en ging
daarna als gezant n. London. In 't kabinet
Garaschanin, dat v. Apr. 1886 tot Mei 1887
a. 't bestuur was, stond MIJALOWITSJ a. 't
hoofd v. 't ministerie v. Financier. d. Regeling der Servische staatsschuld en 't handelsverdrag met Oostenrtjk zijn zijn work.
Mijdrecht,
een gemeente in d. Nederl.
prov. Utrecht, 2 uur t. N.-W. v. Breukelen,
met 3700 inw.
Mijer (PIETER), een Nederl. staatsman, 3
Juni 1812 to Batavia geb. en 6 Febr. 1881 to
's-Gravenhage overl. Na to Leiden in d. rechten
gestudeerd to hebben, vestigde hij zich eerst in
Den Haag, doch hij vertrok in 1833 n. Batavia,
waar hij tot 1855 vertoefde en verschill. hooge
betrekkingen bekleedde. Van Jan. 1856 tot
Mrt 1858 was MUER minister v. Kolonien in
Nederland. v. Juni 1860 tot Mei 1866 lid v. d.
Tweede Kamer der Staten-Generaal, v. Mei
tot Sept. 1866 andermaal minister v.Kolonien
en v. Sept. 1866 tot Jan. 1872 gouv.-generaal
v. Nederl.-India. Behalve verschill. bijdragen
ix 't „Tijdschrift voor Neder1.-Indio" en andere
periodieke werken, schreef hij o. a.: „Geschiedenis der Nederl. Oost-Ind. bezittingen onder
d. Fransche heerschappij" (1839), „Kronijk v.
Nederl.-India" (2 dln, 1842), Over 't openstellen
v. kusthavens voor d. algemeenen handel in
Nederl.-India" (1879), „Rode door d. aftredenden
gouv.-generaal v. Nederl.-India uitgesproken
in d. vergadering v. d. Raad v. Indic op 1 Jan.
1872" en „Jean Chretien Baud" (1878).
een afstandsmaat, wier lengte niet
standvastig is, wat uit d. volgende tabel
blijkt. d. Getallen in d. laatste kolom duiden
KM. aan. Zie ook 't art. Maten en gewichten.
Mij1
„ (geographische). .
„ (lange)

1,964
Arable
Dantzig . .. . 7.749
Denemarken . 7,538
Duitschland. . 7,407
.. 9,271
„
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Mijl (korte)
,,
” (geographische)..
„
(v. 200 toises) . . .
” (v. 25 in 1 graad)
(zee)
7,

”
„
,,
.

n

”
„
.
"

Duitschland. . 9,258
Engeland. . . . 1,609
1,851
Franlrijk . . . 3,898
5:5
45445
4
..
.
:
„
„.

Hamburg .. •
Hannover . . .
Hongarije . • •
Ierland
(lange)
Polen
..
(korte)
.
. .. .. • •
Portugal
Pruisen
Rome
„
(geographische). . .
Schotland .• •
(gewone)
Spanje
(rechterlijke)
fl
Toscane. . . • •
Zweden
Zwitserland. .

7,538
10,569
8,332
2,048
7 407
5,555
6,181
7,532
1,489
1,851
1,814
6,781
4,238
1,653
10,698
8,368

Mijle (VAN DER), een der oudste en aanzienlijkste Dordrechtsche geslachten, dat zijn
naam en wapen ontleende a. d. heerlijkheid
Mijl, d. Mijl of ter Mijl op 't eiland Dordrecht.
Dit geslacht heeft onderscheidene mannen
opgeleverd, die zich verdienstelijk hebben
gemaakt in staat en kerk (zie Schotel, „Dordrecht", 1858).
Bijzondere vermelding verdienen:
Mijie (ABRAHAM VAN DER), geb. te 's-Hee
renberg 13 Febr. 1563, studeerde a. d. doorluchtige school to Gent onder Kimedoncius,
dien hij, bij diens vertrek n. Middelburg als
predikant, volgde (1584). Tot d. predikdienst
toegelaten, aanvaardde hij zijn leeraarsambt
to Vlissingen, war hij in 't begin der Remonstrantsche twisten wegens zijn gevoelens
werd ontslagen. In 1614 to Papendrecht be-

roepen, werd hij daar 5 jaar later wegens
Arminiaansche gevoelens afgezet. Sedert leefde
htj, naar 't schijnt ambteloos, to Dordrecht en
hij overl. aldaar 27 Mrt 1637. Zijn grafschrift
in d. groote kerk aldaar noemt hem eenvoudig
Verbi divini 'minister, zonder meer, wat v.
Kampen („Gesch. d. Ned. lett. en wetensch.")
in d. dwaling schijnt to hebben gebracht. dat
hij te Dordrecht predikant is geweest. Of hij
d. schrijver is v. „De Predestinatione" (1594)
en „De abrogatione in baptismo" (1591) is onzeker; waarschtlnlijker is, dat „Overlegginghe
over den XXIII Psalm" (1611) v. zijn hand is.
Maar meer dan als godgeleerde heeft hij zich
als taalkenner bekend gemaakt, zoo zelfs, dat
hij in weerwil v. zijn Remonstrantschgezinde
gevoelens in aanmerking k wam tot modeworker a. d. bijbelvertaling. Grooten lof verwierven zijn „Archaeologus Teuto" en zijn
,Lingua Belgica", waarin hij d. oudheid, achtbaarheid en voortreffelijkheid der Nederlandsche taal tracht te bewilzen door haar overeenkomst met d. Hebreeuwsche, Grieksche,
Perzische en andere talon. VAN DER MULE
heeft zich ook als Latijnsch dichter doen kennen. Hij was een der eersten, die d. voetmaat
der Ouden op d. Nederlandsche puezie heeft
trachten toe to passen.
Mijie (ADRIA AN VAN DER), geb. to Dordrecht in 1538, studeerde to Leuven in d. rechten
en word reeds voor zijn 25e jaar lid v. d. raad
v. Holland. Zijn hervormingsgezinde gevoelens noopten hem ten tilde v. Alva, onder
voorwendsel eener zwakke gezondheid, een
reis n. Italie to doen, waar hij zich a. d. beoefening der letteren wijdde. Naar zijn vaderland teruggekeerd, diende hij 't land in ver-

schill. betrekkingen. Sterk Uverde 141 voor
't opdragen der grafelijke waardigheid a. Willem I en htj bekleedde onder Maurits 't voorzitterschap in 't hof v. Holland en na Leicesters
vertrek 't lidmaatschap in d. Raad v. State,
waar hij zich als schrander staatsrnan en
welsprekend redenaar deed konnen. Hij overl.
to 's-Gravenhage, 15 Juli 1590. Deze vermaarde
roan was een der warmste vrienden v. Oldenbarnevelt; Justus Lipsius vervaardigde eon
grafschrift te zijner eer.
Mille (CORNELIS VAN DER), zoon v. d. vorige,
geb. to 's-Gravenhage in 1578, deed, na zijn
studien to Leiden gaindigd to hebben, een
reis door verschill. landen v. Europa, waar
hij d. voorn. hoogescholen bezocht. In 't vaderland teruggekeerd, huwde hij een dochter v..
Oldenbarnevelt en betrad hij onder diens leiding d. staatkundige loopbaan. Als gezant naar
d. Venetiaansche republiek afgevaardigd, deed
hij zich daar als een zeer bekwaam diplo•
maat konnen. Doch d. val v. zijn schoonvader
bracht ook hem in ongelegenheid. Hij nam d.
wijk n. Parijs, doch keerde later n. 's-Gravenhage terug, waar htj zich achtereenvolgens v.
al zijn waardigheden, 't lidmaatschap v. d.
Raad v. State en dat v. d. Ridderschap v. Holland, benevens v. 't curatorschap der Leidsche
hoogeschool ontzet zag en eerst n. Goeree,
vervolgens n. Beierland en daarna n. Beverwijk verbannen werd. Na d. dood v. prins
Maurits nam zijn lot een meer gunstige wending; zijn verbanning werd opgeheven en,
ofschoon hij niet in zijn ambten werd hersteld. was hij d. vriend en raadsman v.Frederik Hendrik en werd hij in zijn waardigheid
als curator der Leidsche hoogeschool hersteld
(1640). d. Vermaarde Boxhorn sprak bij zijn
dood in 1642 een lijkrede op hem ult.
MO op zeven, Zie Meiel.
Mijipalen waren zuilen of kolommen, die
d. Romeinen langs hun groote heirwegen geplaatst hadden op eon afstand v. 1000 schreden v. elk. Zij namen alle hun aanvang v.
d. gulden millpaal, dien keizer Augustus op
d. markt had doen oprichten, on liepen vandaar onafgebroken tot d. uiterste grenzen v.
't rijk voort.
Mijn (Een) is een omsloten ruimte, onder

d. grond aangebracht en gedeeltelijk met ontplofbare stof (buskruit of dynamist) gevuld,
die door haar ontbranding, welke op een gegeven oogenblik plaats heeft, al wat zich
onder of boven d. grond in haar nabijheid
bevindt most vernielen. d. Mijnen worden in
d. vestingoorlog stelselmatig toegepast, maar
kunnen ook dikwills in d. tijdelijke veldverschansing met voordeel gebruikt worden. Ook
bij 't boren v. tunnels, 't verbrijzelen v. rotsen,
't wegruimen v. ijsverstoppingen on in sommige andere gevallen doen mijnen dienst.
/12.ijn (HERMAN VAN DER), een Nederl. historieschilder, to Amsterdam in 1684 geb. on in
d. kunst onderwezen door Ernst Steuven,
dien hij echter weldra ver achter zich list.
Hij schilderde veel portretten en bracht eenigen
tijd door a. 't hof v. d. keurvorst v. d. Palts.
Na diens dood in Nederland teruggekeerd,
schilderde hij een aantal mythologische en
bijbelsche voorstellingen, waarin een •goede
teekening, een verstandige drapeering, maar
doorgaans een to koud koloriet werd gevonden. Hij overl. te Londen in 1741 on list acht
kinderen na, waarvan zes zonen on een dochter eveneens d. kunst beoefenden. GERARD
VAN DER MIJN schilderde in Engeland historieele stukken en portretten, CORNELIA VA N
DER

MIJN, ook to Londen woonachtig, vond
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tnede veal bijval met haar portretten en bloemstukken; FRANCIS VAN DER MIJN schilderde
te Amsterdam en to 's-Gravenhage tal v. portretten; GEORGE VAN DER MIJN schilderde behalve portretten ook genreschilderijen, waarin
d. stollen hoogst zorgvuldig behandeld waren.
Mijnen (mines, carrieres, Gruben). Onder
dezen naam verstaat men d. door menschenhanden gemaakte onderaardsche uitholingen.
dienende om d. voor 't maatschappelijke leven
belangrijke delfstoffen te verkrijgen. d. Beworking der mijnen is een tak v. nijverheid,
die reeds in d. vroegste oudheid, zooals door
d. Phoenici8rs en andere volken, werd gedre•
yen. Men moat te dezen aanzien d. stoutmoedigen menscheltjken arbeid bewonderen, wanneer men die nevens en over elk. heen loopende, zich naar verschill. richtingen uitstrekkende onderaardsche gangen, welke door
geen zon of maan beschenen worden, bezoekt ;
vooral wanneer men daarbij d. inspanningen,
moeilijkheden en gevaren v. velerlei aard in
aanmerking neemt. 't Zijn ware doolhoven,
zoowel in horizontale als in verticale richtingen, waarin men zich zonder bekwame gidsen
niet kan begeven. d. Mijnwerken bepalen zich
voornamelijk tot d. onderscheidene soorten v.
metalen of ertsen, die veelal in gangen of
zoogenaamde aders voorkomen, alsmede tot
<I. in lagen of beddingen voorkomende steenkolen en steenzout. Door op schoorsteenen
gelijkende putten (bij d. Duitschers Schachten
genoemd) gaat men loodrecht of in een
schuine richting naar beneden en door gangen of galerijen (bij d. Duitschers Stollen)
dringt men horizontaal of waterpas door 't
binnenste der aarde. d. Diepste mijnen bij
Freiburg reiken tot 600 M. beneden d. oppervlakte v. d. grond, die in 't Harzgebergte tot
bijna 700 M. en d. Eselsschacht bij Kuttenberg
in Bohemen zou een diepte v. 1000 M. bereikt
hebben, doch deze is reeds ,langen tijd onbruikbaar. Ter voorkoming v. instorting en andere
ongelukken is men veelal genoodzaakt d.
mijnen door timmer- en metselwerk to onder
steunen of to bevestigen en, om meester over
't water to blijven, legt men vaak kanalen
aan, of ook pompt men dit er uit. Behalve
deze gevaren is men in vele mijnen nog onderhevig a. 't bederven der lucht in d. groeven;
ter verwijdering hiervan pleegt men bijzondere ventilators (Wetterschachte) aan to leggen.
Bovenal nadeelig voor d. ademhaling en d.
verbranding is 't koolzuurgas (Bases Wetter),
maar nog gevaarlijker 't mijngas (zie 't art.
ngas), dat zich vooral in bergwerken v.
steenkolen ontwikkelt; dit ontvlamt licht en
veroorzaakt dan geweldige uitbarstingen, die
d. groeven vernielen on d. mijnwerkers dooden.
Een beroemd scheikundige, Humphrey Davy,
heeft hiervoor een veiligheidslamp uitgevon•den, die naar hem d. daviaan genoemd wordt.
Mijngas. Aan dit gas ztjn d. ontploflingen
-toe to schrijven, die in kolenmtjnen voorkomen
•en bij d. mijnwerkers bekend zijn onder d. namen grisou, feu guevrou of busou,,schlagendes
-Wetter e. a. De vorming v. 't hoofdbestanddeel
van dit gas is toe to sehrtiven a. een langzame zelfontleding, die steen- en bruinkolen
ondergaan. Dit hoofdbestanddeel is methaan,
dat zich, waarschijnlijk vermengd met koolzuur, in d. gangen der kolenmijnen somwijlen
in- zoo'n groote hoeveelheid ophoopt, dat 't.
vermengd met lucht, een ontplof baar mengsel
vormt. Geen voorzorgen, als een goede luchtstrooming enz., kunnen 't ontstaan v. een
dusdanig ontplofbaar gasmengsel voorkomen,
daar dit ratIngas bij ontginning der mtn zich
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somwljlen in betrekkelijk korten tijd in groote
hoeveelheid uit d. holen ontlast. Een brandende
kaars of d. viam eener lamp doen nu zoodanig
mengsel dikwerf ontvlammen en veroorzaken
een ontploffing, die reeds zoo menigmalen
vele menschenlevens gekost heeft. Davy (zie
art. Lamp) heeft een mijnlamp uitgedacht,
waardoor d. mijnwerker voor genoemde gevaren behoed is.
Mijns-Heerenland, een gemeente in d.
Nederl. prov. Zuid-Holland, op d. Hoeksche
Waard a. d. Binnenmaas, 1 uur t. Z.-0. v.
Oud-Beierland, met 1520 inw.
d. Mijten (acarina) maken een
Mijten.
orde der spinachtige dieren (arachnoidea) uit;
zij hebben 't kopborststuk met 't achterlijf
tot een geheel vereenigd en niet in ringen
verdeeld. Haar mond heeft gewoonlijk d. gedaante v. een kleinen rechten zuiger, die soms
in- en uitschuifbaar is en twee stekeltjes bevat;
a. weerszijden v. dien snuit ziet men bij d.
meeste soorten een voelertje. Vele dezer dieren
leven parasitisch op andere dieren; d. meeste
leggen eieren, andere brengen levende jongen
ter wereld; dikwijls hebben deze jongen bij
hun geboorte slechts zes pooten en 't vierde
paar ontwikkelt zich eerst later.
Tot d. mijten behooren d. hoogrood gekleurdo
trombidien of zoogen. gelukspinnetjes, die op d.
grond, tuss. steenen en mos leven; d. zeer
lastige mijten der broeikassen, die met haar
dicht spinsel d. planten in d. warme kassen
zoodanig bedekken, dat deze er onder verstikt
raken; d. bdellen, welke een zeer langen
priemvormigen snuit met lange voelers bezitten en tuss. boomwortels leven; d. hydrachnen
of watermijten, met een kogelrond lichaam
on pooten, die v. voren naar achteren in lengte
toenemen; deze leven in 't water en ztjn
dikwijls vermiljoenrood gekleurd met zwarte
vlekken. Verder behooreii tot d. mijten d.
gamasen of luismijten, welke meestal een
gale of witte kleur en zuignapjes a. d. pooten
hebben on die op btjen, torren, zangvogels en
vleermuizen leven; d. ixoden of token (zie Teek)
on d. acariden of eigenlijke mijten, welke eon
week lichaam, een gespleten zuigmond, weinig
onderscheidbare voelers, geen oogen, maar
't lichaam met lange, be weegbare tastborstels
bezet hebben on d. pooten v. groote zuignapjes voorzien.
Onder deze laatste worden gerekend d. kaasmijt, die op oude kaas leeft en reeds ten tijde
v. Aristoteles bekend was, d. meelmijt, d.
schurftmijt (zie Schurft) en vele andere soorten,
die op verschill. zoogdieren en vogels leven.
Mijtena, Zie Mytens.
Mikado, Zie
Miklosich (FRANZ, ridder v.), een verdienstelijk beoefenaar der Slavische linguis•
tiek, geb. 20 Nov. 1813 to Radmesjtsjak
(Stiermarken), werd in 1849 prof. a. d. universiteit to Weenen, in 1862 voor levenslang tot
lid v. 't Oostenrijksche Heerenhuis benoemd
on in 1864 in d. ridderstand verheven ; hij
trok zich in 1885 uit 't openbare leven terug
en over]. 7 Mrt 1891 to Weenen. Tot zijn
belangrijkste werken behooren „Lautlehre
der altslowenischen Sprache" (1850), „Formenlehre der altslowenischen Sprache" (1850),
„Vergleichende Grammatik der slawischen
Sprachen" (4 dln, 1852—'74), „Etymologisches
WOrterbuch der slawischen Sprachen" (1886)
e. a. Over hem schreef Wagner (1883).
iletiklucho-Maclay . (N1KOLAI NIICOLAJEvox), een Russisch onderzoekingsWITSJ
reiziger, geb. in Juli 1847 op een landgoed in
't gouvernement Nowgorod, doorreisde bijna
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geheel Europa en v. 1866—'69 Madeira, d. Kanarische eilanden, Marokko en Klein-Azie en
ging in 1870 over Zuid-Amerika, Tahiti en d.
Samoaeilanden n. Nieuw-Guinea, waar hij
zich voor zijn ernstige studien over d. Papoea's
v. 1870—'80 herhaaldelijk jarenlang ophield.
Van 1883—'86 vertoefde hij nogmaals op d.
Zuidzeeeilanden en hij overl. 15 Apr. 1888 to
s. Petersburg. d. Noordoostkust v. NieuwGuinea heet naar hem Maclaykust. In Sydney.
MIBLUCHO MACLAY een zoologisch sta- stich e
tion en een museum.
1127.ko (EMERICH, graaf), een Hongaarsch
staatsman, in 1805 to Zevenburgen gob., waar
hij in d. omwentelingsjaren v. 1847 en '48 een
belangrijke rol speelde. Na d. revolutie in 't
' ambtelooze leven teruggekeerd, bepaalde hij
zich een tijdlang uitsluitend tot d. kunst en
wetenschap, doch hij zag zich in 1867 tot minist3r in 't kabinet Andrassy benoemd. Hij overl.
to Klausenburg in 1876. Men heeft v. hem
„Bijdragen tot d. geschiedenis v. Zevenburgen".
Mil (DAVID), ook MILL of MILLIN geheeten,
was een beoefenaar der Oostersche talen, in
1692 to Koningsbergen gob. en overl. in 1756
to Utrecht, waar hij sedert 1718 hoogl. was. Van
zijn geschriften noemen we: „De Mohamedanismo e veteribus Ebraeorum scriptis magna
ex parte composito" (1718), „Vetus Testamenturn ex versione LXX interpretum secundum
exemplar Vaticanum" (2 dln, 1722), „Catalecta
Rabbinica" (1721) en „Miscellanea sacra" (1753).
Mil en St.-.Hubert, een gemeente in d.
Nederl. prov. Noord-Brabant, 2 uur t. Z. v.
Grave, met 2450 inw.
Milaan (Ital. „Milano, met d. bijnaam la
grande, d. i. d. groote, Lat. Mediolanium,
Duitsch Mailand), d. hoofdstad v. d. gelijknamige Noord-Italiaansche prov., met 420 000
inw., gelegen in d. Povlakte a. d. Olona, die
door drie kanalen met d. Ticino en d. Adda
in verbinding staat; ook is zij 't knooppunt
v. verscheidene spoorwegen. d. Stad is nog
door vestingmuren omringd on heeft a. d.
Piazzi d'Armi een kasteel, dat eertUds d. yen
sterkte residentie der Visconti's en der Sforza's
was, doch tegenwoordig als kazerne dienst
doet. Van d. veertien poorten staat bovenaan
d. Arco della Pace (d. Vredeboog) of Del Sempione, waardoor d. Simplonweg n. d. Piazza
d'Armi voert, een prachtige Romeinsche
triomfboog, die in 1807 op bevel v. Napoleon I
ter verheerlijking zijner daden uit wit marmer is opgetrokken, in 1814 a. d. vrede werd
gewijd, met talrijke standbeelden en has reliefs
versierd is en op 't platform een vredegodin
met een vredewagen, met zes paarden bespannen, draagt. Zeer schoon zijn ook d. Porta,
Ticinese, d. Porta Garibaldi en d. Porta Venezia. Van alle kerken is verreweg d. 108 M.
hooge dom d. vermaardste; zij is 't grootste
Gothische bouwwerk v. geheel Italie. d. Bouw
ervan werd in 1386 onder Johann Galeazzo
Visconti aangevangen; er werkten o. a. aan
d. bouwmeesters Heinrich von GIMInd, Hans
von Fernbach, Nicolaus Bonaventis en Ulrich
Filssinger. Met d. oprichting v. d. nieuwe
fa .ade en d. middelsten toren werd ze v.
1805—'13 onder Napoleon I voltooid. Voor d.
vernieuwing v. d. facade v. d. dom in oudGothischen stij1 bestaat 't plan. In d. lengte
heeft d. geheel uit wit mariner opgetrokken
dom vijf, in d. breedte drie schepen; een waar
woud v. beeldzuilen draagt d. spits toeloopende steunpilaren; schatten v. kunstwerk
bevat 't in schemerlicht gehulde binnenste
der kerk en v. 't vlakke dak en d. toren kan
men 't oog laten van over d. uitgestrekte
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vlakten v. Lombardije tot d. sneeuwtoppen
der Alpen on d. bergen der Apennijnen. d.
Oudste kerk v. Milaan is d. s. Lorenzo, eon
bouwwerk uitw d. oud-christelijken tijd (4e
eeuw). d. Sant' Ambroglio, in d. oud-Romaanschen stijl opgetrokken, dagteekent uit d. lle
eeuw; d. s. Maria della Grazie, ten deele naar
Bramante's ontwerp gebouwd, uit d.15e eeuw.
Laatstgenoemde behoort a. een Dominicanerklooster, in welks refectorium zich 't beroemde
avondmaalbeeld v. Leonardi da Vinci bevindt.
Van d. nieuwere kerken noemen we nog d.
v. 1836—'47 op voorbeeld v. 't Pantheon to
Rome gebouwde "s. Carlo Borromeo. Van 't
domplein n. 't Scalaplein voert d. prachtige
Galleria Vittorio Emanuele, een v. 1865—'67"
door Mengoni gebouwde galerij met koffiehuizen en winkels. Van d. paleizen verdienen
vooral vermelding d. Palazzo reale of 't koninklijk Paleis ('t voormalig slot der Visconti's),
d. Villa reale, een eigendom v. koning Humbert, en naast verscheidene andere adellijke
paleizen (bijv. Palazzo Marino, Palazzo Ciani)
d. Palazzo di Brera, een voormalig Jezuietencollege, op welks groot zuilenhof o. a. d. beeldzuil v. Napoleon I v. Canova prijkt. Hier bevindt zich d. academie v. beeldende kunsten,
d. rationale bibliotheek met 155 000 deelen, 't
muntkabinet, 't archaeologisch museum, een
verzameling v. gipsmodellen, een der beroemdste schilderijenverzamelingen v. Italie on d.
sterrenwacht. Aan d. Piazza d'Armi ligt d.
in 1806 door Napoleon I op voorbeeld v. een
Romeinsch amphitheater gebouwde . Arena,.
die 30 000 personen kan bevatten. d. Schouw
burg della Scala, een der grootste v. Europa,
werd in 1777 gebouwd. d. Belangrijkste standbeelden zijn die v. Cavour, v. kardinaal Borromeo en v. Leonardi da Vinci, voorts 't gedenkteeken voor 't gevecht v. Montana en
dat v. Manzoni. d. Heerlijkste wandelingen
bieden d. Giardini pubblici aan. Aan inrichtingen v. hooger onderwijs heeft d. stad eon
wetenschappelijk-literarische academie, eon
technische school, eon landbouw- 'en eon veeartsenijschool, eon seminarie, verscheidene
industriescholen enz. Aan genootschappen ter
bevordering v. wetenschap, kunst en Industrie
is Milaan niet minder rijk dan a. liefdadigheidsinstellingen, v. -welke vooral 't kolossale,
in 1448 gestichte Ospedale Maggiore (algemeen ziekenhuis) moot genoemd worden, dat
niet alleen door d. uitstekende inrichting
maar ook door d. prachtigen bouw d. eerste
plaats inneemt. Milaan is d. zetel v. eon prefect en v. eon aartsbisschop. Als een der belangrijkste fabriek- en handelssteden v. Italie.
drijft Milaan een zeer uitgebreiden handel in
zijde en zijdewaren, katoen, graan, wijn, rust
en kaas; zij produceert voornameltjk zijden,
wollen, katoenen en linnen stoffen, passementwerk, schrijnwerkerswaren, tabak, goud-,
zilver-, brons- en fayencewaren. Van belang
zijn d. boekdrukkerij, d. book- en d. muziekhandel. Een groot deel der fabrieken ligt in d.
Corpi Santi.
Milaan was, als Mediolanum, voor d. verovering door d. Romeinen (222 v. Chr.) d.
hoofdst. v. d. Celtische Insubriers. In d. Rom.
keizerstijd was Milaan een middelpunt voor
d. beoefening der wetenschappen en v. 303 n.
Chr. of bij herhaling d. residentie der Rom.
keizers. d. Groote volksverhuizing bracht d.
stad achtereenvolgens in handen v. Hunnen,
Oost-Gothen en Byzantijnen. Meer dan eons
werd zij geplunderd en in 569 werd zij door
d. Longobarden bezet. Met d. ondergang v. 't
rijk der laatstgenoemden k wam Milaan a.
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Karel d. Groote (774) en 't behoorde sedert d.
kroning v. Otto I (961) tot 't Roomsche rijk
der Duitsche natie. d. Rijke handelsstad trad
echter weldra a. 't hoofd v. d. Lornbardischen
Stedenbond, die d. Duitschen keizers vijandelijk
gezind was. In 1158 door keizer Frederik I
tot onderwerping gedwongen, stood d. stad
spoedig wear op en werd zij door d. keizer in
1162 voor 't grootste deal verwoest, doch zij herkreeg door d. overwinning v. d. Lombardischen Stedenbond bij Legnano haar stedelijke
vrijheden. Bij d. vrede v. Constanz in 1183
erkende Milaan als vrije stad d. keizer als
oppersten leenheer. Daarna ontvlarnde inwendig d. strUd tuss. d. geslachten Visconti en
della Torro. d. Visconti's behaalden d. overwinning en onder hen werd Milaan in 1395
door Giovan galeazzo tot hoofdst. v.'t gelUkn.
hertogdom verheven. Met Filippo Maria stierf
in 1447 d. mannelijke linie v. 't huis Visconti
uit en na een kortstondig republikeinsch bewind word in 1450 Frans Sforza, een der beroemdste condottierri's v. zijn tijd, tot hertog
gekozen. Under Lodovico Sforza met d. bijnaam it Moro maakte koning Lodewijk XII
v. Frankrijk, als ver want a. d. Visconti's, aanspraak op Milaan, dat hij in 1499 bezette. Gedurende aanhoudende oorlogen, vooral ten
tijde v. Frans I v. Frankrijk eii keizer Karel V,
was Milaan nu eons in handen der Franschen,
dan weer in die der Sforza's, tot Karel V na
d. dood v. d. kinderloozen Frans Sforza (1535)
't hertogdom a. zich trok on 't in 1555 a. zijn
zoon Philips II v. Spanje afstond. Ten gevolge v. d. Spaanschen Successie-oorlog kwam
Milaan in 1713 a. Oostenrijk. In 1796 bezetten
d. Franschen 't land, in 1797 word Milaan d.
hoofdstad v. d. Cis-Alpijnsche, in 1802 v. d.
Italiaansche republiek, in 1805 v. 't koninkrijk
Italie en in 1815 v. 't Lombardisch-Venetiaansch
koninkrijk. d. Revolutie v. 1848 maakte d.
Piemonteezen meester v. d. stad, doch slechts
voor korten tUd, daar 't ook bij d. opstanden
v. 1849 en '53 a. Oostenrijk bleef. Eerst in
1859 maakte d. neerlaag bij Magenta hieraan
een einde; Oostenrijk stond Milaan met Lombardije bij d. vrede v. Villafranca a. Napoleon III af, die 't bij d. vrede v. ZUrich a.
Piemont afstond. — d. Provincie Milaan telt
op 54 1/2 vk. mijlen 1 168 100 inw. en is een der
volkrijkste landsLreken. Zie Romussi, „Milano
e suoi monument" (1875), en Cusani, „Storia
di Milano" (1862—'67, 7 din).
Milan I, koning v. Servie, d. vierde vorst
uit 't geslacht Obrenowitsj, gab. 22 Aug. 1854
als zoon v. vorst Milosj Obrenowitsj (overl.
1860); hU word in Parijs opgevoed en 2 Juli
1868 na d. vermoording v. vorst Michael (zie
dat art.) als Milan Obrenowitsj IV tot vorst
uitgeroepen. Nadat hij 22 Aug. 1872 meerderjarig was verklaard, nam hij d. teugels v.
't bewind in handen. Hij wijdde 't eerst zijn
zorg a. d. hervorming v. verscheidene takken
v. staatsbestuur, vooral v. 't krijgswezen. Nadat hij in Juli 1876 met Montenegro d. strijd
tegen d. Turken hegonnen was, moest hij blij
zijn, na d. nederlaag v. d. Servische troepen
bij Alexinatz eind Oct., door bemiddeling v.
Engeland in Mrt 1877 v. zijn vijand d. vrede
to verkrijgen, die alles tot't oude terugbracht.
Toch begon hij d. oorlog in Dec.1877 opnieuw;
hij verkreeg op 't congres v. Berlijn niet
alleen een uitbreiding v. 182 vk. mijlen met
800 000 inw., maar ook d. onafhankelijkheid
v. zijn staat. In overleg met d. mogendheden
nam hij 6 Mrt 1882 ale Milan I d. koningstitel aan. In d. buitenlanJsche politiek sloot
zich bij Oostenrijk en daardoor ook by

t met Oostenrijk verbondene Duitschland aan,.
terwijl hij zich in 't binnenlandsch bestuur
boven d. woelende partijen trachtte te stollen.
Dit gelukte hem, ofschoon d. verhoudingen,
ten gevolge v. d. in 1886 ongelukkig tegen
Bulgarije gevoerden oorlog steeds dreigender
en moeilijker werden. Daarbij k warren d.
oneenigheden met zijn gemalin NATALIE, een,
dochter v. d. Russischen overste Keschko r
'
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een Russische politiek trachtte te voeren.
Nadat MILAN zich door d. metropolitaan Theodosius v. zijn echtgenoote had laten scheiden,.
deed hij in 1889 ten behoove v. zijn eenigen
zoon, Alexander (gab. 14 Aug. 1876), afstand
v. d. troon. Hij stelde een regentschap voor
d. onmondigen jongen koning in en begaf zich
naar 't buitenland, nadat hij zich 't toezicht
over diens opvoeding, een aanzienlijk jaargeld en vrijen terugkeer n. Servie voorbehouden had. Natalie, die eveneens 't laatste jaar
in 't buitenland, vooral in Rusland vertoefd
had, keerde tegen zijn wil eind Sept. 1889 in,
triomf n. Belgrado terug. Nu begaf ook MILAN
zich in 1890, zooals hij voorgaf voor d. opvoeding v. zijn zoon, maar zeker meer om d.
plannen v. Natalie tegen te werken en zich
uit zijn financieelen nood to redden, n. Servie
terug. Daar gelukte 't hem d. poging v. Natalie, begunstigd door d. metropolitaan Michael
door d. Synode d. echtscheiding to doen
vernietigen, to verijdelen; hij poogde echter
tevergeefs weer invloed op d. staatkunde to
verkrijgen en zag, terwijl 't yolk uit modeWen meer en meer d. listige en intrigeerende koningin zijn sympathie betoonde, zijn.
aanzien steeds meer dalen, zoodat hij zich in.
Oct. 1890 tegen verhooging v. zijn jaargeld v.
Belgrado n. Engeland begaf. Natalie poogde
tevergeefs d. Skoeptschina voor zich to win-nen. Daar verscheen, nadat in Febr. 1891 't
radicale en Russisch-gezinde ministerie Paschitsch 't ministerie Gruitsch vervangen had,.
MILAN in Mrt 1891 geheel onverwachts in
Belgrado. Hierop ontspon zich een groot
schandaal, daar MILAN d. vroegeren minister
Garaschanin, Natalie's aanhanger, verweet
twee vrouwen uit staatkundige beweegredenen vernioord te hebben, waarvan d.minister
op zijn beurt d. schuld op MILAN wierp. d.
Openbare brieven, hierover geschreven, baarden een pUnlijk opzien en eindelijk gelukte
't der regeering door een nieuw groot geldoffer MILAN tot vertrek en tot d. belofte to
bewegen, Servie tot d. meerderjarigheid v.
zijn zoon nooit weer to bezoeken, welk voor
beeld ook Natalie zou volgen. MILAN ging
vrijwillig in verbanning. Natalie echter weigerde standvastig 't land to verlaten, tot zij
19 Mei met geweld n. Rusland gebracht werd.
MILAN, nogmaals in groote geldverlegenheid
verkeerende, verkocht al zijn Servische domeinen, deed afstand v. al zijn aanspraken en
nam d. titel graaf Takowa aan.
Milani (AURELIANO), een Italiaansch schilder, gab. in 1675 te Bologna; hij ontving v.
zijn oom onderwijs in d. kunst en bestudeerde
voorts d. werken v. d. Caracci. Hij kopieerde
Diet slechts geheele schilderijen, maar tallooze
fragmenten naar die meesters on drong volgens Lanzi on Crespi meer dan eenig ander
schilder in hun geest on opvatting door. Als
kolorist was hij echter niet stark. Te Rome r
zich warhenUzicdbgvomr
en zijn talrijk gezin 't onderhoud to winnen,_
vond hij veel aanmoediging en volop work.
Fiorillo noenat d. galerij in 't paleis Pamfili
zijn baste werk en vervolgens een opstandin&:
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v. Christus en een H. Ursula in Bologna,

alles in d. stijl der Caracci. Hij overl. te Rome
in 1749. Bartsch beschrigt v. hem („Peintre
Graveur XIX") twee platen v. zijn hand, die
uitmuntend v. teekening en harmonious v.
toon zijn. Zij stellen voor een visioen v.
Helena Margaretha Magnani en d. kruisdraging.
Milano (GIOVANNI DA) was volgens Nagler een tot nogtoe al te weinig gewaardeerd
kunstenaar, leerling en medehelper v. Taddeo
Gaddi, wien hij in bevalligheid en schoonheid in uitdrukking zeer nabij komt. Een
paneel, met d. naam des kunstenaars en 't
jaartal 1365 voorzien, bevat d. voorstelling v.
d. gestorven Christus, ondersteund door Maria
en Magdalena, met Johannes op d. achtergrond. d. Behandeling v. 't naakt, alsmede v.
koppen was v. dien aard, dat men langen
tijd heeft gerneend, dat hier een latere en wel
:zeer goede overschildering had plaats gehad.
Nog voorhanden is v. hem een oude altaarschilderij in d. kloosterkerk Ognisanti to
Milaan, eon aantal figuren v. heiligen bevattende, zeer uitvoerig geschilderd en wat levendigheid en eenvoud v. uitdrukking betreft
boven d. werken v. Orcagna te stellen. 't
Meest volmaakte work v. dozen meester zijn
,echter d. hem door Vasari toegeschreven 9
voorstellingen uit 't leven der H. Maagd in
gewelf v. d. onderkerk des H. Franciscus
te Assisi. Volgens Vasari overl. MILANO to
Milaan; 't stertjaar is echter niet bekend.
Milazzo of Melazzo, een stad in d. Italiaansche prov. Messina (Sicilia) en in 't district
v. dienzelfden naam, op een 7 KM. lang on
1-2 KM. breed schiereiland gelegen. 't Hoeft
een fort en een vuurtoren en telt 14 500 inw.,
die hoofdzakelijk vischvangst uitoefenen en
handel in olie en zuidvruchten drijven. Milazzo
is 't oude Mylae, in walks nabtjheid d. Carthagers tijdens d. len Punischen oorlog (260
V. Chr.) door d. Romeinen geslagen werden.
Milete, een Grieksche stad in Klein-Azie,
a. d. rivier Maeander, was naast Ephese en
Smyrna d. beroemdste koopstad v. Ioni6. Zij
steeg spoedig tot rijkdom on macht, voerde
lange en kostbare oorlogen met d. Lydische
vorsten en word na d. verovering v. Lydie
door Cyrus met 't overige Ionia a. d. Perzen
,onderworpen. d. Stad werd met veal onderscheiding behandeld en bleef, ofschoon door
inwendige onlusten verdeeld, onder d. Perzische heerschappij haar vroegeren welstand
genieten tot op d. Ionischen oorlog, waarin
ztj (494 v. Chr.) tot d. grond toe verwoest
word. d. Inwoners lieten haar wel weder
(.►pbouwen, doch d. stad kon haar vroegeren
luister niet weer herkrijgen. MILETE was 't
vaderland v. Thales, Anaximander, d. redenaar A eschines en ook v. d. beruchte Aspasia.
Militair (v. 't Lat. militaris en dit v. miles,
soldaat) beteekent al wat d. krijgsmansstand
betreft of op 't krijgswezen betrekking heeft.
Zoo spreekt men v. militaire academie, militair
onderw0s, militaire rechtspleging enz. (zie d.
hiervolgende artt.), doch tevens staat 't woord
op zich zelf voor: een soldaat, een krijgsman.
Een afzonderlijke militaire stand is eerst a.
d. nieuweren tijd eigen. Hij bestond noch bij
d. Ouden, noch in d. Middeleeuwen. Als 't
vaderland zulks vorderde, was ieder burger
tot 't opnemen der wapens verplicht en d.
Irijgslieden maakten goon afzonderlijk korps
uit. In 1439 werden voor 't eerst in Frankrijk,
onder Karel VII, golden toegestaan voor 't
onderhoud v. vaste troepen.
Militaire grenzen (d.) was d. naam v. een
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lange, smalle strook land in 't Z. - 0. v.
d. Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie, ter
grootte v. 500 a 600 vk. mijlen en bevolkt door
ruim een mill. inw..Zij reikte v. d. Adriatische
Zee in 't W. tot Zevenburgen oostwaarts,
werd besproeid door d. rivieren Drau en Sau
en diende ter beveiliging v. d. Duitsche grens
tegen d. Turken, die toen_ nog d. zuidelijke
buren v. Oostenrijk waren. d. Militaire grenzen ontstonden in '1538 onder Ferdinand I,
die a. d. door d. Turken verdreven Serven,
Croaten en Roemenen land in oostelijk Slavorii6 inruimde, onder verplichting v. gezetten
krijgsdienst tegen d. Turken. Latere vorsten
hebben a. d. installing een aanzienlijke uitbreiding gegeven. Van hun 20ste jaar of
waren alle weerbare mannen in dit grensland
dienstplichtig; behalve dat zij voor d. v:erdediging der Duitsch-Turksche grens moesten
zorgen, hadden zij ook to waken tegen smokkelhandel en tegen 't binnendringen v. pest.en andere ziekten. Tot 1848 maakten d. Militaire grenzen deel uit v. 't Hongaarsche
koninkrijk en behoorden zij administratief bij
't grootvorstondom Zevenburgen ; in 1849
echter werden ze tot een afzonderlijk kroonland verklaard, dat in 1851 in d. Croatische,
Slavonisch-Servische en Banater Militaire
grenzen word verdeeld en een oppervl. v.608
vk. mtjlen besloeg, waarop een bevolking v.
1 300 000 inw. woonde. Na d. reorganisatie v. d.
Oostenrijkschon Staat in 1867 werd in 't volgend jaar besloten, d. inrichting v. d. Militaire
grenzen op to heffen, omdat allengs geheel
andere toestanden a. d. zuidel tjke grens hadden
plaats gegrepen. 1 Nov. 1872 werden d. Militaire grenzen deals bij Zevenburgen, deals bij
Croatia on Slavoniti ingelijfd. d. Uitvoering
v. dit besluit volgde eerst langzamerhand,
doch thans is door d. algemeene hervorming
v. d. krijgsdienst in Oostenrijk-Hongartje ook
't laatste overblijfsel der Militaire grenzen
weggenomen.
Militair onderwijs. Bij d. Marine heeft
d. opleiding tot official' plaats op 't Koninklijk
Instituut to Willemsoord, waar jongelingen
v. 14-17-jarigen leeftijd na voldoend examen
worden aangenomen voor een opleiding tot
marine officier of tot officier bij 't korps mariniers. d. Opleiding tot officier voor administratie geschiedt to Willemsoord a. boord v.
't wachtschip. d. Officieren-machinisten worden
gekozen uit 't korps machinisten. d. Opleiding
der mindere schepelingen heeft gedoeltelijk
plaats a. boord v. d. opleidingsschepen.
Bij d. Landmacht geschiedt d. opleiding voor
d. officiersrang zoowel voor hier to lande als
voor d. koloni6n — voor d. genie, artillerie
en cavalerie uitsluitend a. d. Koninklijke
Militaire Academie, voor d. infanterie bij dio
Academie en bij d. Hoofdcursus, voor d.
administrate uitsluitend bij d. Hoofdcursus,
terwijl daartoe voorbereidend onderwijs kan
worden genoten a. d. cadettenschool (uitsluitend voor d. Academie) en bij een curses
(voor hen, die later een Hoofdcursus willen

volgen).
d. Iloogere Krijgsschool te 's Hage is bestemd
tot vorming v. officieren in algemeene krUgskundige richting, in hoogere troepenleiding
en in d. generalen-stafdienst, alsmede voor d.
intendanten dienst.
d. Militaire artsen worden gevormd a. d.
universiteiten, waar d. adspiranten 't gewone
onderwijs volgen en een toelage uit 's Rtjks
kas genieten, die voor d. veterinairen dienst
volgen 't gewone onderwijs a. 's Rijks veeartsenijschool to Utrecht.
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Voorloopig worden thans nog enkele jongeiingen tot officier opgeleid voor 't wapen der
artillerie bij een cursus to Delft en voor d.
infanterie op d. militaire school to Haarlem.
d. Cadeltenschool zal gevestigd zijn to Alkmaar; zij heeft een tweejarig leerplan; er
worth, eenigszins overeenkornstig 't leerplan
der 4e en 5e klasse onzer hoogere burgerscholen hoofdzakelijk onderricht gegeven in: wis-,
natuu•- en scheikunde, Nederlandsch, Fransch,
Duitsch on Engelsch, aardrijkskunde, geschiedenis, teekenen on gymnastiek. d. Adspiranten
tot toelating moeten v. 15-18 jaar oud zijn
en voldoen a. eon admissie-examen.
d. Cursussen worden gehouden bij een of
meer der regimenten infanterie.
Aan d. Koninklijke Militaire Academie te
Breda, opgericht bij besluit v. 27 Nov. 1827,
doch sedert meer dan eens hervormd, wordt
thans uitsluitend onderricht gegeven in wisen krijgskundige vakken. Zij heeft een 3 jarigen
cursus en trekt hare leerlingen uit d. cadettenschool en uit d. adspiranten v. 17- tot
21-jarigen leeftijd, die een voldoend admissieexamen hebben afgelegd.
d. Hoofdcursus (te Kampen) heeft een tweejarig leerplan; d. leerlingen worden getrokken uit onderofficieren v. 19- tot 25-jarigen
leeftijd, die een voldoend admissie-examen
afleggen.
Militair recht omvat 't materieele on 't
formeele strafrecht, alsmede 't tuchtrecht voor
d. militairen. 't Materieele uitsluitend voor
militairen is noodig, omdat er handelingen,
Terzuimen enz. zijn, die hun strafbaarheid
uitsluitend (zuiver militaire misdrijven) of
gedeeltelijk (gemengd militaire misdrijven)
ontleenen a. 't militair zijn v. d. schuldige;
tot d. eerstbedoelde behoort bijv. dienstweigering, tot laatstbedoelde mishandeling v. een
meerdere. Omtrent d. noodzakelijkheid v. 't
formeel-militair strafrecht loopen d. gevoelens
zeer uiteen, vooral wat betreft d. berechtiging
v. gewone misdrijven, door een militair gepleegd. Een zeer groot nadeel, onafscheidelijk
verbonden a. een rechtspleging door militairen, is 't gebrek a. voldoende rechtskennis
bij d. ttideltjke rechters.
Zoowel 't materieele als 't formeele militair
strafrecht is hier to lands stork verouderd,
zoodat eene herziening gebiedend noodzakelijk is.
Tuchtrecht wordt uitgeoefend volgens Reglementen v. krijgstucht (een voor 't krijgsvolk
to land en eOn voor dat to water). Daarbij
worden verschill. krijgstuchtelijke straffen, als
arrest in 't kwartier of in een strafkamer,
degradatie on plaatsing in eene klasse v. strengere krijgstucht, gesteld op overtredingen v.
geringere beteekenis.
Elk mindere heeft 't recht tegen een hem
opgelegde straf bezwaar in to brengen on kan
daarbij eischen, dat zfjn zaak door een krijgsraad words onderzocht.
Een nieuw ontwerp v. wet betreffende een
eenigszins gewijzigd regiment v. krijgstucht
is thans bij d. Kamer ingediend.
Formeel militair strafrecht wordt uitgeoefend
volgens een „rechtspleging voor het krijgs•
yolk", en wel voor dat to land en voor dat
to water, alsmede volgens een provisioneele
instructie voor 't Hoog Militair gerechtshof.
Alle militairen tot en met d. rang v. kapitein
staan voor misdrijven enz. terecht voor een
krtjgsraad, zijnde ons land verdeeld in vijf
militaire arrondissementen. in wier hoofdplaats
een krtjgsraad zitting heeft, of wel voor een
zeekrijgsraad aan boord. Doze radon bestaan
VI.
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uit 7 leden (officieren) en een openbaar aanklager (te land een burgerrechtsgeleerde, to
water een officier v. administratie), tevens d.
functies vervullend v. grittier en verdediger.
d. Procedure is geheim en tamelijk middeleeuwsch; zij verschaft d. beschuldigde zeer
weinig rechtszekerheid. d. Vonnissen — in 't
openbaar uit to spreken — moeten in tijd v.
vrede — bijzondere gevallen uitgezonderd
worden geapprobeerd door 't Hoog Militair
gerechtshof. Slechts in bijzondere gevallen is
d. beschuldigde appel toegestaan, 't recht v.
cassatie is hier niet bekend. In oorlogsttjd en
buitengaats wordt c. q. in elke versterkte
plaats of op elk schip een krtjgsraad geformeerd; to velde wordt dan een permanente
krtjgsraad to velde geconstitueerd.
't Hoog Militair gerechtshof is samengesteld
uit gewezen hoogere officieren en burgerrechtsgeleerden, met een rechtsgeleerde als
advocaat-fiskaal en een griffier. d. Procedure
heeft plaats volgens d. oud Hollandsche procesorde en wel in hooldzaak schriftelijk. Een
herziening v. dit strafrecht is gebiedend noodzakelijk.
't Materieele militaire strafrecht is geformuleerd in d. crimineele wetboeken, als een voor
't krijgsvolk to land on een voor dat to
water. Voorstellen tot geheele herziening v.
die wetboeken liggen gereed on zijn ontworpen, geheel in overeenstemming met 't Wetb.
v. Strafrecht.
d. Hoofdstraf voor militairen is thans bijna
uitsluitend d. gevangenisstraf; voor oorlogsttjd tevens d. doodstraf door d. kogel.
't Ontslag v. officieren is afzonderlijk geregeld bij d. wet; geen officier kan zonder
pensionneering worden ontslagen dan op
eigen verzoek, wegens 't aangaan v. een
huwelijk zonder toestemming v. d. koning,
overgang zonder verlof in vreemden krtjgsdienst of na to zijn terechtgesteld voor een
raad van onderzoek, v. wiens advies niet kan
worden afgeweken dan ten voordeele v. d.
beklaagde.
In Neder1.-India is 't militair strafrecht
ongeveer gelijk a. dat hier to lands.
Aan d. reglementen v. krijgstucht, d. „rechtspleging" en d. crimineele wetboeken wordt
in d. practijk kracht v. wet toegekend, ofschoon zij nimmer in 't Staatsblad werden
opgenomen.
Omtrent 't militaire recht hier te land on
in India bestaat een voortreffelijk ieerboek
V. d. kapitein KOOLEMANS BEYNEN.
Militie. 't Woord militie is afgeleid v.
't Latijnsche miles, dat krUgsman beteekent;
allereerst worden onder militie alleen d. Romeinsche legioenen verstaan, later ook d. hulptroepen en huurlingen of soldaten (Militia mercenaria). Naderhand word die naam gebruikt
in d. beteekenis v. 't tegenwoordige woord
leger. Lodewijk XIV paste hem weer too
op d. burgers, die hij b(j zijn veelvuldige oorlogen door loting onder d. wapens riep en
't is in dien zin, dat die naam tegenwoordig
bij ons wordt gebezigd.
d. Grondwet legt aan alle inwoners d. plicht
op 't vaderland to helpen verdedigen. d. Wet
op d. Nationale Militie regelt dien plicht door
to bepalen, dat alle jongelingen v. 20 jaar
moeten loten, om vastgesteld to zion wie v.
d. ± 30 000 beschikbaren tot d. 11 000 bij 't keger
in to lijven miliciens moeten behooren. Lichameltjk ongeschikten worden afgekeurd. Ht.j,
die „raak loot", blijft 7 jaar militieplichtig,
maar dient normaal slechts een jaar on komt
later nog eenige malen voor oefening onder
30
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d. wapens. d. Miliciens v. een jaar worden te
zamen lichting genoemd. d. Militie bestaat dus
uit 7 lichtingen, waarvan een of meer onder
d. wapenen zijn. Bij mobilisatie ('t op voet v.
oorlog brengen v. d. krijgsmacht) komen alle
lichtingen met spoed onder d. wapens.
Een dergelijk stelsel is financieel voordeelig,
omdat niet d. geheele krijgsmacht i> vredestijd
moet worden onderhouden door d. staat, en
omdat er niet to veel arbeidskrachten worden
onttrokken a. 't productievermogen v. 't land.
't Voortdurend onder d. wapens blUvend
gedeelte (vrijwilligers) bestaat voornamelijk
uit kader (kern). Vandaar d. naam kader-leger.
In enkele landen, Zwitserland en Amerika,
heeft men zelfs geen kader, dat voortdurend
onder d. wapens blUft (militie-leger).
d. Militie-wet regelt alle rechten en plichten.
d. Militie kan niet dan vri4jwillig buitenslands
worden gezonden.
d. Bestaande militiewet is verouderd, 1°
omdat zij plaatsvervanging mogelijk maakt
en 't leger daardoor vaak d. baste elementen
voor kadervorming moet missen (d. miliciens
kunnen ook graden en rangen bekleeden —
militiekader), 2° omdat alle niet ingedeelde
militieplichtigen totaal ongebruikt gelaten
worden. Een nieuwe militiewet is in behandeling geweest maar niet aangenomen. Op
die wet wachten o. a. d. noodzakelijke verbeteringen v. ons leger.
d. militie is een man beEen
neden d. 40 jaar, die voor een gemeente dient
on daardoor 't aantal in to lijven personen
voor die gemeente met een vermindert.
Een plaatsvervanger is hij — die zonder zelf
dienstplichtig to zijn — voor een ander in
dienst treedt; nummerverwisselaar hij, die
vrij lootte, on zijn hoog nummer verwisselt
tegen 't lage nummer v. een ander, voor wien
hij dan d. militieplichten vervult.
Militieleger staat tegenover een staand leger,
'twelk uit vrijwilligers bestaat (NederlandschIndio).
Men zegt, dat d. militie is gelocaliseerd, wanneer d. miliciens zooveel mogelijk zijn genomen uit een rayon, gelegen om 't punt,
waarheen zij zich in geval v. mobilisatie met
spoed moeten begeven.
graaf),
(DMITRIJ ALEXEJEWITSJ,
.111/1/ju
een Russisch generaal on minister v. Oorlog,
geb. 10 Juli 1816 to Moskou, werd in 1833
officier, was v. 1853—'54 chef v. d. generalen
staf v. 't Kaukasische leger en klom vervolgens tot generaal-majoor en in 1859 tot luitenantgeneraal op. Sedert 1860 adjudant on plaatsvervanger v. d. minister v. Oorlog, legde hij
in 1861 d. keizer een plan tot reorganisatie v.
't leger voor, waarbij o. a. ook d. garde on
hare voorrechten werden afgeschaft. In 1862
werd hij minister v. Oorlog. Hij regelde d.
algemeenen dienstplicht, verkortte d. diensttijd,
zorgde voor een uitstekende reserve en bracht
nog vele andere verbeteringen in d. legerorganisatie tot stand. In 1878 werd hij daarom in
d. gravenstand verheven en hij nam in 1881 zijn
ontslag. MILJUTIN schreef ook een geschiedenis
v. Suwarows veldtocht in 1799.
Milkowski (SIGISMUND), eon Poolsch schrijver, bekend onder 't pseudoniem THOMAS
THEODOOR JEZ, geb. in 1824 in Podolia, nam in
1848 a. d. strijd der Hongaren tegen Rusland
deel, v. 1854—'56 a. d. Krimoorlog en in 1863 a.
d. Poolschen opstand en leefde later in Brussel
en sedert 1871 in Lausanne. Behalve talrijke
romans en novellen schreef hij „Die Beteiligung
der Polen am Krimkriege" (1857). „Erinnerungen an den Aufstand 1863" (1880) e. m. a.

min (JAmEs),

een bekend Engelsch geschiedschrijver on staathuishoudkundige, 6 Apr. 1773
uit geringe ouders to Logie-Pert in 't Schotsche
graafschap Forfar geb. Sir John Stuart (een
bemiddeld man), met d. aanleg v. d. knaap•
bekend geworden, verschafte hem d. middelen
om to Edinburgh to studeeren, waarna mILL.
jaren lang to Londen ale medearbeider a. verschill. tijdschriften v. zijn pen leefde, tevens
d. bouwstoffen vergaderende tot zijn hoofd•
work, „History of British India" (6 din, 1817),
'twelk hem een post bij 't India House bezorgde.
HU over]. to Londen 23 Juni 1836. De voorn..
zijner overige geschriften zijn : „Elements of
political economy" (1821), „Analysis of the
phenomena of the human mind" (1829) on een
scherpzinnige wederlegging v. Mac-Intosh,
„Ethical philosophy" en „Fragment of Macintosh" (1835). Al doze werken getuigen, evenals zijn talrijke artikelen in d. „Encyclopaedia
Brittannica" en in d. „Westminster Review",
v. 's mans kunde, oordeel on scherpzinnigheid.
Mill (JOHN STUART), een zoon V. bovengenoemde, was een beroemd staathuishoudkundige en wijsgeer. Geb. te London, 20 Mei
1806, ontving hij 't onderwijs v. zijn vader,
doch vertoefde hij na 18P./0 tot zijn verdere
ontwikkeling nog een pool in Frankrijk. Van
1853—'58 was MILL ambtenaar der EngelschOost-Indische Compagnie, v. 1865—'68 lid v.
't Lagerhuis en hij over]. op een reis door
Frankrijk, to Avignon, 8 Mei 1873. Zijn voorn.
werken zijn : „System of logic, ratiocinative
and inductive", „Essays on some unsettled
questions of political economy", „Principles
of political economy", „Essay on liberty",
„Analysis of the phenomena of human mind"
en „Dissertations and discussions", alle veel
gelezen on bij herhaling gedrukt. Zijn „Autobiography" verscheen kort na zijn dood
in 1873.
Millaud (EDOUARD), een Fransch staatsman, geb. 27 Sept. 1834 te Tarascon in 't
depart. Rhone, werd in 1856 advocaat te
Lyon, in 1872 afgevaardigde voor 't depart.
RhOne naar d. Constitueerende vergadering,
in 1876 lid der Kamer v. gedeputeerden, in
1882 senator en in 1886 minister v. Openbare
Werken in 't kabinet Goblet, welke laatste
betrekking hij tot Mei 1887 bekleedde. MILLAUD.
onderscheidde zich door zijn republikeinsche
gevoelens en behoorde in d. Kamer tot d. uiterste linkerzijde. — Een broader v. dezen, ALBERT
MILLAUD,
heeft zich naam verworven als
redacteur v. d. „Figaro". Daze overt. 22 Oct.
1892 to Parijs in d. ouderdom v. 48 jaar.
Millenkovicz (STEPHAN VON), een Servisch
dichter in d. Duitsche taal, bekend onder 't
pseudoniem STEPHAN MILOW, geb. 9 Mrt 1836.
to Orsova, schreef o. a.: „Gedichte" (1865, 2e
dr. 1882), d. elegieoncyclus „Auf der Scholle""
(1869, 2e dr. 1873), „Neue Gedichte" (1870). d.
dichtbundel In der Sonnenwende" (1877),
„Deutsche Elegien" (188-5) on d. novelle
„Lebensmachte" (1889).
Miller (EMANUEL), een Fransch letter- en
oudheidkundige, in 1812 to Parijs geb. Na in
1833 een betrekking a. d. koninklijke bibliotheek aldaar gekregen to hebben, ondernam
hij weldra belangrijke reizen n. Italie, Spanje,
Turlcije, Rusland en Griekenland, om d. bibliotheken en archieven v. verschill. steden na
to vorscli en en oude Grieksche handschriften a. 't licht to brengen. HU over]. in Jan.
1886 te Nizza. Van zijn talrijke geschriften
noemen we : „Recueil d'itineraires anciens'
(1844), „Les mélanges de litterature grecque"
(1868), „Recueil de historiens grecs des croi•
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sades" (2 din, 1876—'81), „Revue de bibliographie analytique" (6 din, 1840—'45) en
„MOlanges de philologie et d'Opigraphie" (1876).
Ook was hij een der oprichters v. d. „Association pour Pencouragement des etudes
grecques" (1867).
Miller (CINCINNATUS HEINE), een Amerikaansch dichter, bekend onder 't pseudoniem
JOAQUIN MILLER, geb. 10 Nov. 1841 in d. staat
Indiana, vertrok na een veelbewogen Leven
als goudgraver, veefokker, redacteur v. een
weekblad on rechter, in 1870 n. Engeland, waar
hij in 1871 „Songs of the Sierras" in 't Licht
gaf. Van zijn echtgenoote, d. dichteres MINNIE
THERESA DYER („Minnie Myrthe''), liet hij zich
in 1870 scheiden.
Miller (THOMAS), een Engelsch dichter en
geschiedschrijver, geb. 31 Aug. 1807 to Gainsborough (Lincolnshire), was v. nederige afkomst, stichtte later een boekhandel in Louden en overl. 25 Oct. 1874 aldaar. Hij schreef
een „History of the Anglo-Saxons” (1849),
„Pictures of country life" (1846), „Poetical
language of flowers" k1847, 2e dr. 1872), The
village queen, or summer in the county"
(1852), „Songs for British riflemen" (1860),
.Watch the end" (1870) e. a. werken.
MARTIN), een Duitsch
Miller (JOHANN
dichter, geb. 3 Dec. 1750 to Ulm, overl. 21 Juni
1814 als hoogl. aldaar. Van MILLER'S liederen
(„Gedichte", Ulm 1873) zijn er verscheidene
tot nu toe in d. volksmond bewaard gebleven,
bijv. Was frag ich viol nach Geld und Gut"
e. a.; een grooteren invloed oefende hij op
zijn tijdgenooten uit door zijn veelgelezen
sentimenteele romans. d. Autobiographie v.
MILLER vindt nien bij Bock en Moser, „Sammlung von Bildnissen Gelehrter und Kunstler"
(1803). Zie ook Prutz, „Die GOttinger Dichterbund" (1841).
Miller (FERDINAND VON), een beroemd bronsgieter, geb. 18 Oct. 1813 to Filrstenteldbruck
(Opper-Beieren), werd in 1844 inspe3teur v. d.
toenmalige koninklijke bronsgieterij, die talrijke groote werken leverde (o. a. als een der
grootste d. „Bavaria" bij Munchen en 't „Niederwalddenkmal") on door hem een wereldberoemden naam verkreeg. Hij over1.11 Febr.
1887 to Munchen. — Van zijn zoons wijdde
ZiC11 FRITS VON MILLER, geb. 11 Nov. 1840 to
Munchen, a. d. goudsmeedkunst on 't ciseleeren en doze vervaardigde op meesterlijke wijs
alle soorten v. eergeschenken uit edel metaal;
hij werd professor a. d. kunstindustrieschool
to MUnchen on in 1873 compagnon in d.bronsgietertj zijns vaders. — FERDINAND VON MILLER,
d. jongere, geb. 8 Juli 1842 to MUnchen, doorreisde Noord-Amerika on schiep naast bekoorlijke ideale gestalten talrijke voortreffelijke
standbeelden, bijv. die v. Shakespeare, Alexander v. Humboldt en Columbus (alle drie voor
s. Louis) en 't ruiterstandbeeld v. Bolivar
voor Caracas. — LUDWIG VON MILLER, geb.
23 Juni 1850 to MUnchen, is technicus a. d.
ijzergieterij aldaar. — WINFRIED VON MILLER,
geb. in 1853, is schilder en vooral gelukkig
in 't schilderen v. damesportretten.
Milleriet, ook haar- of nikkelkies genoemd,
is een in zeer dunne, naaldvormige, rhombo6drische kristallen kristalliseerend, geel
mineraal, welks hardheid tuss. die v. kalkspaath on vloeispaath ligt en dat 't soort. gew.
5,26 it 5,30 heeft. 't Bestaat uit nikkelsulfide
(NiS) on komt o. a. voor bij Johanngeorgenstadt, Joachimsthal, Saarbriicken, Dortmund,
Bochum on Nanzenbach (Nassau) en in Pennsylvania en New-York.
Millesimo, een vlek in Noord-Itali6
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mont) a. d. wog v. Savona n. Mondovi in
't Bormidadal. 13 Apr. 1796 werden d. Oostenrijkers hier door Napoleon geslagen.
Millet (JEAN FRANcOIS), een beroemd schilder, in 1643 of '44 to Antwerpen geb. on door
L. Franck in d. eerste gronden der kunst
onderwezen, waarna hij zich n. Parijs begaf
on zich verder vormde naar d. werken v.
Poussin, a. wien hij zich 't naast v. alle latere
kunstenaars aansluit. Hij reisde in Engeland,
Nederland on Vlaanderen en werd na zijn
terugkomst to Parijs eerst tot lid on later
tot hoogl. der Academie benoemd. Men zegt,
dat hij uit naper zou vergiltigd zijn, then
hij in 1680 overl. Zijn la.ndschappen getuigen
v. groote verbeeldingskracht en waren zeer
gezocht, evenals zijn schilderijen, die meestal
gestoffeerd, zijn met mythologische on historische figuren. Theodore, zijn beetling, heeft
28 platen naar MILLET gegtst. Door MILLET
zelven werden drie, thans hoogst zeldzame
plaatjes geetst, door Robert Dumesnil, „Peintre
Graveur" I, vermeld.
(JEAN FRANcOIS),
Millet
eon beroemd
Fransch schilder, 4 Oct. 1814 to Gruchy, nabij
GrOville, geb. uit d. boerenstand. Zijn opvoeding
was zeer eenvoudig; toch leerde hij genoeg
Lattjn om bijv. Virgilius to kunnen genieten.
Om zijn aanleg tot 't teekenen to ontwikkelen,
vertrok hij in 1832 n. Cherbourg, waar hij d.
schilder Monchel tot leermeester had. Op
kosten v. d. regeering dozer stad ging hij vijf
jaar later n. Parijs, om in 't atelier v. P. Delaroche werkzaam to zijn. Zijn leven lang had
MILLET met kommer en tegenspoed to kampen;
d. voortbrengselen v. zijn penseel werden
langen tijd miskend. Eerst na zijn dood, die
20 Jan. 1875 to Barbizon, bij Fontainebleau,
intrad, werd hij algemeen als een der grootste
schilders vereerd en werden vele zijner stukken tot ongehoorde prijzen verkocht. Zoo
bracht zijn „Angelus" in 1889 553000 frs en
zijn „Bergere" (d. schaapherderin) in 1892
zelfs 1 200000 frs op. Tot zijn meesterwerken
worden behalve laatstgenoemde stukken gebracht: „Les glaneuses" (d. Naleesters v. d.
korenaren), dat in 't Louvre to Parijs bewaard wordt, „l'Homme a la houe" (d. man
met d. hakker), „l'Hiver", „Les tondeurs de
brebis" (d. schapenscheerders), „Le Semeur"
(d. zaaier), .,Le Greffeur" (d. enter), „Labor"
(d. arbeid), „l'Homme a la veste" (d. man in
zijn hemdsmouwen), „Le vigneron au repos"
(d. wijngaardenier uitrustende), „Le berger
an pare" (d. herder in 't park), „La plaice de
Barbizon" (d. vlakte v. Barbizon). „Maternite"
(Moederschap) en nog vele andere. — Men
zie over MILLET, die met Courbet als eon der
baanbrekers v. 't naturalisme wordt aangemerkt D. C. Thomson, „The Barbizon school"
(1890), en Menard, „Le Livre d'or de Millet"
(1890).
Millet (Ana), een Fransch beeldhouwer,
in 1816 to Parijs geb. en overl. aldaar 14 Jan.
1891. Hij vervaardigde fraaie standbeelden on
mythologische groepen, zoo o. a.'t standbeeld
v. Chateaubriand to s. Malo, eon beeld v.
Ariadne in Luxemburg, een Apollobeeld voor
't nieuwe operagebouw to Parijs en een Vercingetorix.
Mille voye (CHARLES HUBERT), een Fransch
letterkundige, geb. to Abbeville 24 Dec. 1782,
studeerde eerst in d. rechten, maar wijdde
zich daarna a. d. boekhandel. Hij overl. to
Parijs, 26 Aug. 1816, on heeft vele gedichten
nagelaten, waarvan „L'amour maternel" on
„Belzunce ou la paste de Marseille" 't meest
bekend zijn.
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(GIANNINA),
een Itali- reformation' t (4 din, 1853) on „History of latin
Milli-Cassone
aansche dichteres, geb. in 1827 to Teramo
christianity to the Pontificate of Nicholas V"
in d. Abruzzen, trad in 1847 als improvisatrice
(6 din, 1854—'57, nieuwe uitgave 1883). Na zijn
op, werd in 1860 belast met 't toezicht over dood verschenen d. „Annals of s. Paul's Lathe.
d. meisjesscholen in Zuid-Itali6, huwde in dral" (1868) en „Savonarola, Erasmus, and other
1868 met Ferdinando Cassone en leeft sedert Essays" (1870).
(HENRY), een Fransch
to Caserta. Zij schreef o. a. „Poesie improviMilne-Edwards
sate et medidate" (2 dln, 1862—'63). „Ottave" zoOloog v. Belgische of komst, geb. 23 Oct.
(1879) enz. 1800 te Brugge, was sedert 1862 professor a. 't
Milligen (s. VAN), een Nederl. toonkunste- Parijzer museum en sedert 1864 hulpdirecteur
dien inrichting en overl. 28 Juli 1885. Hij schreef
naar, 14 Dec. 1849 te Rotterdam geb., ont„Recherches anatomiques sur les crustaces"
ving aanvankelijk zijn opleiding voor ingenieur,
(1828), „Histoire naturelle des crustaces" (3 dln,
doch wijdde zich later uitsluitend a. d. muziek.
Hij bestudeerde onder d. leiding v. De Klerk,
1837—'41), „Lecons sur la physiologie et ranaBoers en Nicolai zoowel d. compositie als 't tomie compare() de rhomme et des animaux"
klavier, d. viool en andere instrumenten, be(14 dln, 1857—'83) e. a. werken.
kwaamde zich te Groningen onder d. leiding v.
Milo (Moles), een eiland in d. Griekschen
J. Worp in 't orgelspel en vestigde zich in
archipel, behoorende tot d. Cycladen. 't Is
1871 to Middelburg. Vanhier verhuisde hij twee
omstr. 12 mijlen in omtrek en in zijn midden en
jaar later n. Groningen, in 1875 n. Gouda en
bijna in d. geheele breedte verdeeld door een
later n. Parijs en Rotterdam. Tot zijn compo- I diepe baai, die er d. gedaante v. een boog
sities behooren verschill. kinderliederen, can aan geeft en een der schoonste havens v. d.
tates voor gemengd koor, een strijkkwartet. Middell. Zee is, ruim genoeg om eon aanzieneen ouverture on een opera, „Brinio" getiteld. lijke vloot to bergen on tegen alle winden to
Millingen, een dorp on gemeente in d. beschutten. Dit eiland is een bijna geheel
holie rots, waardoor 't water v. d. zee dringt.
Nederl. prov. Gelderland, a. d. zuidelijken
oever en op d. grens v. Nederl. on Pruisen,
Men vindt er veel ijzer, aluin, zwavel en
2 uur t. 0. v. Nijmegen gelegen. Meer dan
holen, die onophoudelijk rook on nu on dan
eons had deze piaats, die 2000 inw. heeft, v.
ook vlammen doen opstijgen.Over 't algemeen
overstroomingen to lijden. Van dit dorp moot
is er in d. rotsen geen opening, waaruit men
't
gehucht
Milligan,
geen warmte voelt komen ; zelfs ziet men
wel onderscheiden worden
ook Millingen geschreven, dat op d. Veluwe vlakke plaatsen, die aanhoudend branden, en
velden, die altijd rooken of met zwavelbloem
onder d. gemeente Barneveld gelegen is en op
welks heide zich een militair kamp en een bedekt zijn, waardoor zij een gale kleur verremontedepot bevindt.
krijgen: in een woord alles draagt hier spoMillingen(JAMES), v. Nederl. of komst
ran v. een vulkanische gesteldheid. d. Vruchtbare bodom is er zeer rijk a. allerlei voortnaaar to London geb. in 1775 en to Florence
brengselen: d. granen en 't katoen zijn er
overl. 1 Oct. 1845, was een ijverig onderzoeker
uitmuntend; d. wilnstok levert een zeer goeen grondig kenner der classieke oudheid, die,

zoowel door zijn navorschingen in Italie als
den wijn en d. fruitboomen brengen d.aangedoor zijn uitgegeven geschritten, belangrijke
naamste vruchten voort, terwijl d. prachtigste
diensten a. d. archaeologic heeft bewezen. Zijn
bloemen d. grond met een weelderig tapijt
voorn. geschriften zijn: „Recueil de medailles
bedekken. d. Velden zijn echter meerendeels
Grecques inedites" (1812); „Peintures antiques
nog onbebouwd en getuigen v. een verreinedites de . vases Grecs" (1813); „Peintures
gaande verwaarloozing. — d. Hoofdst. Milo,
antiques de vases Grecs de la collection de
in een aangename vlakte gelegen, is weinig
Sir John Coghill" (1817); „Ancient inedited
meer dan een puinhoop v. vroegere grootheid;
monuments of Grecian art" enz. (2 din. 1823);
zij heeft 3000 inw. en ook nog een paar
„Ancient coins of Greek cities and kings"
Grieksche kerkon, wier muren met schilder(1831), benevens 't vervolg op d. door Millin
stukken v. geschieddnissen uit 't Oude en
aangevangen „Histoire metallique de la rev() j Nieuwe Testament prijken. In haar nabijheid
lution Francaise" (1818, met aanhangse1,1822).
heeft men meer dan eons belangrijke oudd. Schrijver der belangrijke „Memoirs on the
heden opgedolven, o. a. d. vermaarde Venus
affairs of Greece" (1831) is 's mans zoon, mode
v. Milo, die in 't Lou vre to Parkis bewaard
James genaamd, die zich in d. Griekschen
wordt, d. kop v. Asclepias, in 't Britsch muvrijheidsoorlog onder Byron heeft ondersewn to London geplaatst, fraai beschilderde
scheiden.
vazen en antieke sieraden.
Milo v. Croton was een der beroemdste
Millocker (KARL), eon componist v. bekende Duitsche operetten, geb. to Weenen in
Grieksche worstelaars, die in d. Pythische
1842. Eerst kapelmeester a. d. Thaliaschouwspelen zevenmaal en in d. Olympische zesburg to Gratz, werd hij later tot kapelmeesmaal d. overwinning behaalde. Men verhaalt
ter to Pest on to Weenen benoemd on maakte
v. zijn buitengewone sterkte vele voorbeelbij zich vooral naam door zijn operetten: „Der
den: o. a. dreigde d. tempel, waarin Pyt ► agoras onderwees, op zekeren ttjd in to storten,
tote Gast", „Diana", „Abenteur in Wien"
(1870), „Musik des Teufels" (1875), „Gratin
toen mum d. hoofdzuil greep on daardoor 't
Dubary" (1879), „Die Jungfrau von Belleville"
ongeval zoo lang verhinderde, dat alle aan(1881), „Der Bettelstudent" (1882), „Gasparone"
wezenden zich redden konden. Hij droeg een
(1884), „Der Feldprediger" (1884) on „Der Vicevierjarigen stier op zijn schouders ten offer,
admiral" (1886).
doodde hem met een vuistslag on at horn
Milman (HENRY HART), een Engelsch gemeerendeels in een dag op. 't Al to groote
schiedschrijver, geb. 10 Febr. 1791, werd in
vertrouwen op zijn kracht, zelfs toen hij oud
1821 professor in Oxford, spoedig daarna rector
begon to worden, werd oorzaak v. zijn dood.
v. s. Margaroth in Westminster, vervolgens
Hij zag nl. in een bosch een zwaren stain v.
canonicus aldaar en in 1849 deken a. d. katheeon boom, dien men door beitels to vergeefs
draal s. Paul to London, waar hij 24 Sept.
had pogen to splijten, on wilde dien vaneen1868 overl. Zijn voorn. werken zijn „History
scheuren, maar hier schoten zijn krachten to
of the Jews" (3 din, 1829, nieuwe uitgave
kort; d. wiggen, waardoor d. spleet word open1883), „History of christianity down to the
gehouden, vielen er uit on zoo bleef hij met
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zijn handen in d. spleet geklemd. Daar
niemand hem to hulp kwam, werd hij d.
prooi v. wilds dieren, die hem verscheurden.
illi/oradowitsj

(MICHAEL ANDREJEWITSJ,

great), een beroemd Russisch veldheer, in
1770 geb., ontwikkelde reeds vroeg zijn militaire talenten onder Suwarow, onder wren hij
in Zwitserland on Italie streed. Van toen of
gaf hij d. schitterendste bewijzen v. moed en
onverschrokkenheid. In 1805 onderscheidde
hij zich bij Ems, Krems en Austerlitz, in 1806
on 1807 bij Bucharest en Soudsja on in 1809 btj
Rassawat in Turkije. Gedurende d. terugtocht
v. 't Russische lager in 1812 was hij met 't
bevel over d. achterhoede belast en kweet
zich op een schitterende wijze v. die taak.
18 Oct. sloeg hij met Benninsgen d. Franschen bij Taroutina, d. 24en onder Kutusow
bij Malo-Jaroslawetz. Hij comrnandeerde d.
Russische voorhoede bij Widsma, Dogorobunt
en Krasnoff, elle plaatsen, noodlottig voor d.
Franschen. 8 Febr. 1813 bezette hij Warschau
en hij voerde nu in d. volgenden veldtocht een
Russisch legerkorps aan, waarmee hij d. voorhoede uitmaakte. Onder d. grootvorst Constantijn met 't bevel over d. Russisch-Pruisische garde en reserve belast, had hij een
aanzienlijk aandeel a. d. veldslagen v. Kulrn
en Leipzig en rukte hij a.'t hoofd dier troepen
als overwinnaar Parijs binnen. In 1818 werd
hij tot gouverneur-generaal v. s. Petersburg
benoemd. Hij bekleedde deze betrekking, toen
d. militaire opstand v. 26 Dec. 1825 uitbarstte.
MILORADOWITS J. , die met d. meeste opstandelingen op zeer vertrouwelijken voet leefde,
was door hen om d. tuin geleid, zoodat men
hem zelfs verdacht v. deel a. dien opstand to
nemen. Hij deed echter al 't mogelijke om d.
soldaten tot hun plIcht terug to brengen. Dit
begon hem to gelukken, toen een der semengezworenen, ziende, dat men niet op MILORArekenen kon, een pistoolschot op
DOWITSJ
hem lostte. MILORADOWITSJ overl. a. deze
wond, d. eenige, die hij gedurende zijn geheele
leven ontving, na 40 veldslagen bljgewoond
to hebben, waarin zesmaal zijn paard onder
hem was doodgeschoten. Een gedenkteeken is
to zijner ear op 't kerkhof v. 't klooster
Alexander Newsky opgericht.
vorst v. Servie,
Milosj Obrenowitsj,
geb. in 1780 in 't dorp Dobrinja in Servie als
zoon v. een boar, diende in zijn jeugd als
knecht bij zijn ouderen half broeder Milan on
sloot zich in 1804 bij d. opstand. der Serven
onder Kara Georg aan. Door onderhandelingen
met d. Turken verkreeg hij een algemeene
amnestie on voor zichzelf d. waardigheid v.
vorst (oberknes) over drie districten. Na hernieuwde opstanden werd hij in 1816 door d.
Turken als opperhoofd der Serven erkend. Een
opstand der Serven dwong hem in 1839 d.
regeering ten gunste v. zijn zoon Milan neer
to leggen. Hij leefde daarna to Weenen on in
Walachije, kwam na d. val v. vorst Alexander 23 Dec. 1858 nogrnaals op d. troon on overl.
26 Sept. 1860.
Milreis, oorspronkelijk een Portugeesche
rekenmunt, is ten gevolge der wet v. 24 Apr.
1835 een munteenheid geworden door 't
slaan der coroa of kroon v. 1000 reis, walks
ongeveer 2,70 gulden Hollandsch waard is.
Ook zijn er naive kronen geslagen.
Milt (Lien of Splen) is een orgaan, dat in
't linkergedeelte der buikholte zoodanig gelegen is, dat 't naar boven a. 't middelrif,
'near beneden a. d. dikken darm (colon) on d.
linker bijnier en near rechts a. d. maag grenst
en a. d. overige Wen vrij ligt. d. Milt heeft
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een halfeironde gedaante, mei, een convexe
buitenvlakte on eenigszins holle binnenvlakte;
a. d. binnenvlakte is een inkerving (hilus lienalis), waar d. miltvaten in- on uitgaan. Behalve op deze pleats is zij overal door 't buikvlies overdekt en zij is door verschill. om
stulpingen on vouwen v. 't buikvlies, onder
d. naam banden, met d. maag on 't middelrif
verbonden. d. Milt bestaat uit een weeks
brijachtige stof, welke door een groote hoeveelheid fijn vertakte water- on bloedvaten
benevens rondachtige (Malpighische) blaasjes
on een betrekkelijk geringe hoeveelheid zenuwen is doorweven. 't Doe! der milt is wearschijnlijk 't bereiden v. kleurlooze bloodlichaampjes. Dat d. milt intusschen een ondergeschikte rol moot spelen, blUkt daaruit, dat
zij bij d. vrucht eerst laat gevormd wordt,
alleen bij d. gewervelde dieren wordt gevonden, zeer dikwijls, zelfs bij hooger ontwikkelde dieren (honden, katten), is weggenomen,
zonder dat daardoor d. gezondheid Teed, on
daarenboven zonder kennelUken invloed op
d. levensverrichtingen ook bij menschen sours
geheel ontbreekt of aanmerkelijk in ontwikkeling achterblijft.
Miltiades, een beroemd Atheensch veldhoer, behoorde tot een der aanzienlijkste geslachten v. zijn vaderland. Hij leefde in d. 5e
eeuw v. Chr. on bestuurde eenigen tijd een
Grieksche volkplanting in Thracie mot d.
meeste bekwaainheid. Town een Perzisch Leger
v. 100 000 man onder d. bevelen v. Patis en
Artaphernes op d. kusten v. Attica landde,
was MILTIADES een der 10 legerhoofden (polemarchen), die 't bevel voerden over 't kleine
lager v. 10 000 man, dat Athene bij Plataea
to zamen had gebracht. d. Bekwaine meatregelen, die hij nam, deden hem in d. velden
v. Marathon (490 v. Chr.) een schitterende
overwinning op d. vijandelijke overmacht behalen, waarop d. Perzen met een ongehoord
verlies genoodzaakt waren zich weer in to
schepen. Toen hij vervolgens belast was met,
d. verovering v. 't ail. Paros, viel deze onderneming ongelukkig uit; d. afgunst zijner tegenstanders deed hem ter dood veroordeelen,
walks straf echter in een geldboete v. 50
talenten (d. kosten der onderneming) veranderd werd. Door zijn wonden uitgeput on niet
in staat deze aanzienlUke som to betalen,
overl. hij in d. gevangenis; zijn zoon Cimon
(zie Cimon) betaalde echter deze boats na zijn
dood. Tot lof v. MILTIADES kan men 't bekende gezegde v. Themistocles aanhalen „d.
Lauweren v. Miltiades ontrooven mij d. slaap".
Eon levensbeschrijving v. MILTIADES vindt men
bij Cornelius Nepos.
voorkoMilt.kruid (Asplenium ceterach),
monde op muren on spleten v. rotsen, behoort tot d. uitgestrekte familie der Varens
(Filices) on wel tot d. onderafdeeling v. d.
Ringvarens (Polypodiaceae). Vroeger werd deze
plant in d. geneeskunde aangewend tegen
uitzettingen v. d. milt, doch zij is later in onbruik geraakt.
Milton (JOHN), een der grootste dichters v.
Engeland, werd 9 Dec. 1608 to Londen geb.
Hoewel hij to Cambridge in d. godgeleerdheid gestudeerd had, aanvaardde hij, uit bezwaar tegen d. gevorderden eed, geen kerkelijke betrekking, maar deed hij, na zich reeds als
dichter v. groote gaven to hebben doen kennen, een reis door Frankrijk, Zwitserland en
Italia. Na zijn terugkomst in 't vaderland nam
hij levendig aandeel in d. kerkelijk-politieken
strijd aldaar omstr. 't midden der 17e eeuw on
schreef hij zelfs onderseleidene stukken ter
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verdediging der onthoofding v. Karel I („The
tenure of kings and magistrates", 1649; „Defensio pro populo Anglicano", 1651, enz.),
ten gevolge waarvan Cromwell hem tot se()retails v. d. staatsraad verhief. Na diens
dood ijverde MILTON, ofschoon inmiddels blind
geworden, tegen d. 'herstelling v. 't koningschap, doch hij legde zich nu vooral op d. dichtkunst toe, waarvan zijn „Paradise lost", een
der beroemdste gedichten v. d. nieuweren tijd,
een schitterend blijk leverde. Dit schoone
heldendicht vond eerst twee jaar nadat 't
afgewerkt was eon uitgever (1667), die er d.
dichter 10 p. st. voor dorst to geven. Eenmaal gekend, ward 't naar verdienste geschat
on in onderscheidene talon, ook ten onzent,
o. a. door J. J. L. ten Kate, overgebracht. 't
Bezingt d. val v. 't eerste menschenpaar en stelt
dien voor als 't gevolg v. een tragischen strijd
tuss. God on Satan. MILTON'S „Paradise regained", dat hij hierop in 1671 list volgen,
staat er ver beneden in waarde en ook in
roam. Na nog eenige andere minder belangrijke
geschriften in proza to hebben doen drukken,
overl. hij to Londen 8 Nov. 1674. Zijn werken
zijn herhaaldelijk verzameld uitgegeven, 't
laatst door Fletcher (6 din, 1835—'38); zijn
dichtwerken o. a. door Mittford (2 dln, 1873)
on door Masson (3 din, 1874). Zie verder over
dozen grooten dichter Pattison, „John Milton"
(London, 1880).
Miltziekte. Miltziekten bij d. menschen
zijn gewoonlijk gevolgen v. hart- en leverziekten of vergezellen typhus, koorts, roodvonk, pokken e. a. ziekten. Men treft d. milt
bij d. mensch soms geheel veranderd en ontaard aan, zonder dat daarvan eenig verschijnsel gedurende 't leven bit* gaf; in 't
algemeen is d. miltziekte zeldzaam bij d.
mensch. d. Eenige aandoening, die dikwijls
bij on na tusschenpoozende koortsen voorkomt, is vergrooting, bloedovervulling on verweeking der milt, welke, waar zij een zekeren
graad bereikt heeft, tot waterzucht met op.
volgenden dood aanleiding geeft, soms ook
met scheuring v. 't uitwendige weivliesachtige bekleedsel on uitstorting v. d. weeken
inhoud in d. buikholte eindigt.
Bij 't vee is nog een ziekte bekend onder
d. naam miltvuur, die vooral in heete zomers
in moerassige streken veelvuldig voorkomt.
Deze kenmerkt zich hoofdzakelijk door een
eigenaardige bloedverandering met bijzondere
neiging tot overgang in koud vuur v. d. meest
verschill. organen. Zij treft vooral d. best gevoede on krachtigste dieren en doodt in d.
regel spoedig. Zij is voor alle dieren aansteke
lijk en kan zelfs voor d. mensch gevaarlijk
zijn. Zij wordt veroorzaakt door bacterien en
Pasteur heeft in 1881 een inentingsmiddel
tegen haar gevonden. d. Tongblaar v. 't rundvee is een aandoening, die als een soort v.
miltvuur wordt beschouwd. Waar deze ziekte
op stallen of op weilanden heerscht, moot d.
stal geledigd en, nadat 't gezonde vee er uitgedreven is, gedesinfecteerd worden; d. weilanden moeten verlaten worden en 't vleesch
v. d. gestorven of afgemaakte dieren met al
hun toebehooren, als voertroggen, dekkleeden,
tuigen, begraven of verbrand worden. 't Eten
v. 't vleesch der door miltvuur aangetaste
dieren kan voor menschen doodelijke gevolgen hebben.
Milutinowitsj (simEoN),

ook SARAJLIJA

geheeten, een gevierd Servisch dichter, gob.
14 Oct. 1791 to Sarajewo, overl. 11 Jan. 1848
to Belgrado na eon veelbewogen leven, waarin
hij herhaaldelijk d. gehate Turken bestreed.
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Hij verheerlijkte d. vrijheidsoorlog v. Servii
in d. episch-lyrischen liederkring „Serbijanka"
(4 dln, 1826); bovendien schreef htj verscheidene drama's; hij gaf onder d. naam Cubro Cojkovie twee verzamelingen Montenegrijnsche
liederen uit benevens een „Geschichte Montenegro's", (1835) on eon „Geschichte Serbians
in den Jahren 1813—'15" (1837).
Milwaukee, d. grootste stad v. d. NoordAmerikaanschen bondstaat Wisconsin, ligt a.
d. uitmonding v. d. gelijknamige rivier in 't
Michiganmeer, dat een voortreffelijke haven
vormt, deels in d. vlakte, deels op een hoog
voorgebergte. d. Stad heeft zich buitengewoon
snel ontwikkeld; in 1835 stond hier slechts
d. but v. een pelshandelaar, in 1840 een dorp
met 1700 inw., in 1846 ward 't reeds een stad,
die in 1850 20 061, in 1874 95 000, in 1880
115 570 en in 1890 240 000 inw. telde. Van d. gebouwen zijn d.. kathedraal en 't stadhuis d.
fraaiste. d. Vele huizen uit roomkleurige
baksteenen hebben Milwaukee d. naam „Roomstad" (Cream-city , of the lakes) bezorgd. Een
waterleiding voorziet d. stad v. water uit
't meer. Milwaukee heeft een groot invalidenhuis, een doofstommeninstituut, een krankzinmgengesticht en andere liefdadigheidsinstellingen, benevens drie schouwburgen. Na
Chicago is Milwaukee d. belangrijkste handelsstad in d. streek der groote meren. d. Belangrijkste artikelen v. uitvoer zijn graan,
meal, hout, varkensvleesch, boter, wol en
huiden. 't Scheepvaartverkeer beliep in 1886
352 schepen met 79 082 ton inhoud. Zeer belangrijk zijn d. varkensslachterijon; wat doze
tak v. nijverheid betreft neemt Milwaukee d.
vierde plaats, onder d. steden v. d. Vereen.
Staten in. Bovendien heeft Milwaukee ijzergieterijen, wagon-, meubel-, machinen-, tabaken sigarenfabrieken, drukkertjen, bierbrouwerijen, kuiperijen, enz., die alle voorn. door
Duitschers gehouden worden. 't Onderwijs is
in d. stad uitstekend geregeld.
Mimen noemden d. Grieken kleine, losse
drama's, die vaak alleen bestonden uit enkele
comische tooneelen, soms ook in een voor d.
vuist gehouden samenspraak; zij worden
voorn. bij gastmalen vertoond. Van daze stukken verschilden echter d. mimen v. Sophron
uit Syracuse (420 v. Chr.), waarvan wij alleen
fragmenten bezitten: dit waren dramatische
gesprekken, in rhythmisch proza gesteld en
niet voor 't tooneel, maar alleen voor lectuur
en reciteeren bestemd; zij bepaalden zich met
d. meest mogelijke getrouwheid tot 't vertoonen v. karakters en zeden uit 't dagelijk•
sche leven. Theocritus heeft ze in zijn idyllen
nagevolgd. Bij d. Romeinen waren d. mimen
oorspronkelijk kluchtspelen zonder eenig plan,
die door hun uitbundige scherts 't yolk vermaakten. Hieruit ontstond allengs een geregeld tooneel, waarin men, inzonderheid door
d. hulp der gebarenspraak, d. zeden en karakters v. 't dagelijksche leven op een belacheltjke
wijze voorstelde. Ook noemde men d. personen,
die zoodanige stukken voordroegen, mimen,
die v. pantomimen, welke zich alleen door
gebaren uitdrukten, onderscheiden waren.
Decimus Laberius on Publius Syrus, 50 v.
Chr., zijn als vervaardigers v. zoodanige
mimen bekend (Zie Ziegler, „de Mimis Romanorum", 1789).
Mimetesiet is een hexagonaal kristalliseerend, kleurloos, geel, geelachtig groen of
grauw, doorschijnend mineraal, dat iets minder hard dan vloeispaath is, 't soortel. gew.
7,1 a 7,2 heeft, opgevat wordt als een verbinding v. een arseniaat en een chloride v. lood,
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Pb6 C1(As 04)3, en 0. a. voorkomt bij Johanngeorgenstadt en in d. prov. Murcia in Spanje.
Mi.mielr noemt men d. kunst, door gebaron (in ruimeren zin genomen) d. toestand der ziel uit to drukken of af to beelden.
Zij bepaalt zich tot menscheltjke voorstellingen
en handelingen ; en, daar zij btjzonder geschikt
is om a. d. mondelinge voordracht ley endig.
heid bij to zetten, is zij in vele opzichten voor
d. redenaar v. 't grootste gewicht. Men telt
haar onder d. schoone kunsten, in zoover zij
v. d. poezie of hangt en of met d. mondelinge
voordracht v. een dichtstuk gepaard gaat of
ook een dichterlijke gedachte zonder mondelinge voordracht uitdrukt (zie Gebaren). De
eerste dezer twee soorten v. mimiek is noodwendig zeer verschillend, naar d. verschill.
card der poezie, waarbij zij gebruikt wordt.
Zoo is zij bij 't leerdicht en d. verhalende
poezie bedaarder, bij 't lierdicht levendiger,
doch zij laat zich bij d. tooneel-poezie in haar
krachtigste en voile working zien. 't Is natuurlijk, dat zulk een kunst uit nabootsing
een aanvang neemt en a. een Grieksch woord,
dat nabootsen beteekent, haar naam ontleend
heeft; doch 't hangt v. d. wijze der nabootsing
af, of zij onder d. schoone kunsten haar rang
behoudt of niet. Immers zij kan zulks alleen
doen, in zoover zij niet 't bijzondere maar
tevens 't ideate, ver v. werktuiglijk, vrij
en met bewustzijn voorstelt. Hiertoe wordt
gevorderd, dat d. voorstelling v. d. verbeelding
des sprekers uitga en elk deal daarvan zich
uit doze in een behoorlijken samenhang natuurlijk ontwikkele. d. Voorstelling moat
tevens zoodanig zijn, dat zij met d. geest on
d. kracht der woorden overeenkome on alles
zoodanig afbeelde on uitdrukke, als overeenkomstig is met d. waarheid, d. i. met d. waren
toestand v. dengene, dien of wiens woorden
en handelingen men voorstelt.
. d. Middelen, welke daze kunst ten dienste
staan, zijn d. gestalte en haar houding, d.
stand on d. gang; vooral ook d. beweging der
handen, gepaard met die v. 't hoofd on die der
oogen on gelaatstrekken. Met recht vordert
men dus tot 't volmaakte dezer kunst: 1 0.'t v.
alle yerkeerde aanwendsels vrij gebruik v.
een welgevormd on beweegbaar lichaam; 2 0.
een nauwkeurige kennis der menigvuldige
gemoedstoestanden en hunner eigenaardige
uitdrukking; 3°. 't talent, om daze ter voorstelling v. d. eene of andere zielsgesteldheld, of v. een karakter on v. een handeling,
naar een poetisch ideaal nauwkeurig a. to
wenden.
Wat d. geschiedenis der mimiek bij d. meeste
beschaafde volken betreft, merken wij hier
slechts aan (na 'tgeen reeds bij 't art. Gebaren
gezegd is), dat d. mimiek der Grieken meer
plastisch geweest is, waarbij d. individualiteit
des voorstellers, zelfs door 't gebruik v. masken, zooveel mogelijk onderdrukt ward. Zij was
ook bij d. Ouden met declamatie on muziok
of ook met dans nauw verbonden (zooals uit
d. mimische dansen bltjk t. waarvan Xenophon
Anab. VI. 1. gewag maakt). De Romeinen hobben zeer bekwame mannen in daze kunst bezeten, onder wie Roscius boven alle anderen
beroemd geworden is. In latere tijden heeft
d. mimiek zich als kunst grootendeels tot
't tooneel bepaald, zoodat haar laatste doel
is een hoogst mogeltjke subjectieve karakteristiek voor to stellen. Onder d. schrijvers
over d. theorie der mimiek verdienen genoomd
to worden Engel in zijn „Idea zu einer Mimik"
(vertaald door Walree to Haarlem) en Von
Seckendorf in verschill. geschriften, dochvooral
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in gin „Vorlesungen nor Declamation and
Mimik" (Brunswijk 1816).
Mimnermus, een Grieksch lierdichter, die
in d. 7e 'mum, v. Chr. leefde. Onbeantwoorde
liefde voor zekere Manno, die evenals MIMNERMUS zelf in 't fluitspelen uitmuntte, gaf d.
hoofdtoon a. zijn sentimenteele, doch bier on
daar ook dartele liederen, die wij slechts kennen
uit fragmenten. Zie Schonemann, „De vita et
carminibus Mimnermi" (Gottingen 1823).
Mimosa, een plantengeslacht, tot d. uitgestrekte fam. der peulvruchten (Leguminosae)
behoorende on na verwant a. 't geslacht Acacia,
waarvan 't zich alleen door d. peulen onderscheidt, die tusschen d. afzonderlijke zaden
geleed zijn on wier naden in rijpen toestand
staan blijven, terwijl d. kleppen eon voor een
met d. zaden daaruit vallen. Tot dit geslacht
behooren doornige boomen on heesters met
herhaaldelijk samengestelde bladeren on kogelronde, witte of roodachtige bloemhoofdjes.
Onder d. talrijke soorten, die bijna alle in
Anaerika to huis behooren, zijn Mimosa pudica,
Mimosa sensitiva en eenige verwante soorten vooral merkwaardig om d. prikkelbaarheid der bladeren (zie Kruidje-roenmfj-niet).
Mina, eigenitjk Mna (Mva), was bij d.
oude Grieken een gewicht en tevens een munt,
1 /60 v. een talent, on evenals dit laatste in
verschill. ttjden v. verschill. waarde. d.Eigenbike Grieksche mina v. 100 drachmen woog
324 G., d. groote Attische 450 G., d. kleine
Attische 337,5 G., d. Aziatische of Mozaische
361,75 G., d. Alexandrijnsche 583,3 G., d. ./Eginetische 750 G., d. Eaboeische 540 G. Als geldmunt had d. zilveren mina uit d. tijd voor
Solon omtrent een waarde v. f 33, d. groote
Attische na Solon nagenoeg v. f 46; terwi,j1
d. gouden mina bij d. oude Grieken tienmaal
meer waarde had dan d. zilveren, staande
toen d. waarde v. 't goud tot die v. 't zilver
als 10:1. d. Aziatische zilveren mina was
0,02 v. 't Aziatische zilveren talent of 0,017
v. 't Babylonische en bevatte 60 sikk els of
100 drachmen, zijnde omtrent f36. d. Euboeische zilveren mina, 0,017 (IVO v. 't Euboeische
of Aziatische zilveren talent, gold nagenoeg
f 30; d. Alexandrijnsche zilveren mina, '/50 v.
't Alexandrijnsche talent, gold iets meer dan
f 95 en d. Alexandrijnsche gouden mina naar
d. maatstaf v. d. toenmalige verhouding
twaalfmaal zoo veel.
Mina (DON FRANCISCO ESPOZ Y), een Spaansch
generaal on guerilla-hoofd, ward in 1782 bij
Pampeloma gab. Hij behoorde tot een goede
familie on leefde in d. grootste afzondering,
totdat zijn neef Don Xaverio Mina, die een
guerilla-bende aanvoerde, in 1811 door d.
Franschen gevangen genomen ward. MINA nam
nu 't bevel dier bende op zich en door zijn
dapperheid, zijn onvermoeibaarheid en zijn
bijzondere tegenwoordigheid v. geest ward
hij spoedig d. schrik der Franschen. Hij ward
nog in 'tzelfde jaar door d. regeering v. Cadix
tot kolonel on in 1813 door d. centrals Junta
tot generaal bevorderd. Na d. terugkomst v.
Ferdinand frachtte hij dozen vruchteloos to
bewegen d. Cortez bijeen to roepen en ward hij
op non-activiteit gesteld. Een poging, die hij
met zijn neef waagde om d. constitutie v.
1812 to herstellen, mislukte on hij was genoodzaakt n. Frankrijk to vluchten, waar Lodewijk XVIII in plaats v. hem nit to leveren
hem een jaargeld toestond. Hij weigerde
Napoleon gedurende d. 100 dagen to dienen on
leefde na d. tweeds restauratie rustig in
Frankrijk, totdat hij in 1820, toen 't Spaansche
leger bij Cadix in oproer kwarn, n. Navarra
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vertrok, zijn guerilla verzamelde en n. Pampelona rukte, waar d. constitutie reeds aangenomen was. In 1821 word hij kapitein-generaal
v. Navarra; htj maakte zich.echter door zijn
gestrengheid vele vtjanden en kreeg daarom
't opperbevel in Galicia. Daar hij hier even
streng te werk ging, werd hij n. Siguenza
verbannen, doch in 1822 werd hij als kapiteingeneraal v. Catalonia bestemd om d. troepen
tegen 't leger v. 't G-eloof a. te voereii, waaraan hij 29 Nov. een volslagen nederlaag toebracht. In 1823 voerde hij d. kleinen oorlog
tegen d. Franschen, doch, alien tegenstand
vruchteloos ziende, gaf hij in Nov. v. dat jaar
Barcelona a. d. maarschalk Moncey over en
begaf hij zich n. Engeland. Hij leefde nu bij
afwisseling in Engeland en Frankrijk, totdat
hij zich na d. Juli-omwenteling a. 't hoofd
eener bende Spaansche uitgewekenen stelde
en daarmee in Oct. 1831 over d. Pyrenean
trok. Hij word echter geslagen en bereikte
onder ongeloofeltjke vermoeienissen en to
midden v. alerlei gevaren d. Fransche grenzen, waar hij ontwapend en naar 't binnenland vervoerd word. Bij 't uitbarsten v. d.
burgeroorlog in d. Baskische provincien ijlde
hij weer derwaarts; d. koningin Christina
schonk hem genade en benoemde hem 23
Sept. 1834 tot kapitein-generaal v. Navarra
on bevelhebber v. 't Spaansche Noorderleger.
Door ziekte verhinderd, kon hij eerst 4 Nov.
't bevel op zich nemen en evenmin als zijn
voorganger kon hij d. voortgang v. ZumalaCarreguy stuiten. Hij legde daarentegen een
buitengewone wreedheid a. d. dag en verbitterde daardoor slechts d. gernoederen. In Apr.
1835 moest hij dienvolgens zijn bevel nederleggen on begaf hij zich tot herstel zijner
gezondheid n. Frankrijk. Onder 't ministerie
Mendizabal nogmaals tot kapitein-generaal
v. Catalonia benoemd, overl. hij 26 Dec. 1836
to Barcelona.
Mina (DON XAVERIO), een neef v. d. voorgaande, word in 1789 to Navarra gob.; hij
richtte een guerillabende op bij d. eersten
inval der Franschen en zijn naam verwekte
spoedig een algemeenen afschrik door d.ongehoorde wreedheden, waaraan hij zich schuldig
maakte. In 1811 werd hij door d. Franschen
gevangen genomen on hij bleef daarna tot Napoleon's val in Frankrijk. Wij hebben boven
3.;ezien, dat hij deelde in d. mislukte poging v.
zijn oom, d. constitutie v. 1812 to herstellen.
Hierop ging hij n. Engeland on vandaar in 1816
H. Mexico, waar i ij a. 't hoofd v. eenige onverschrokken mannen d. krijg tegen Spanje
begon. Met veel moeite behaalde hij hier en
daar eenige geringe voordeelen en al spoedig
viol hij, door een der zillion verraden, in handen der Spanjaarden, die hem 30 Nov. 1817
fusilleerden.
Minahassa of Minehasa (d.) is 't noordoosteltjkst gedeelte v. d. residentie Menado
op Celebes; zij heeft een uitgestrektheid v.
bijna 90 vk. mijlen (d. i. nagenoeg d. grootte
v. onze prov. Gelderland) en wordt bewoond
door 140 000 inw., onder wie circa 600 Europeanen on kleurlingen. d. Vulkanische bodem
is buitengewoon vruchtbaar en o. a. rijk a.

koffie, rijst, cacao, muskaatnoten en tabak.
Een halve eeuw geleden was deze streek
nog grootendeels een woestenij, waarin naakt
loopende wilden hun ruwe woningen met
menschenschedels versierdon; thans is zij een
der meest besehaafde streken v. geheel Insulinde, dank zij d. invloed v. d. Europeesche
zendelingen hier. Om liaar meerdere welvaart
en beschaving wordt d. Minahassa in ,c1.
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wandeling wel eons' „Klein Java" geheeten.
d. Voorn. steden zijn er Menado, Tondano(in d. nabtjheid waaraan men eon prachtigen
waterval vindt), Tanawangko, Amoerang,
Likoepang, Kema, Belang on Atap, alle door
goede wegen met elk. verbonden. Bijna nergens in Oost Indi6 vindt men zoovele Christenscholen als in d. Minehasa. •
Minaret noemt men in d. Saraceensche
bouwkunst d. slanken. in tal v. verdiepingen
verdeelden toren, die zich ter z(ide v. eon
moskee verheft on vanwaar d. Muezzin vijf
maal daags 't yolk ten gebede oproept (klok-ken zijn bij d. Mohammedanen niet in gebruik).
d. Beteekenis v. 't woord minaret is eigenlijk
lichttoren of vuurbaak. Naar men zegt, word
d. minaret eerst onder khalif Walid in 't
88e jaar der Hedschra (710) ingevoerd. In d.
regel heeft elke moskee slechts een minaret;
d. groote bedehuizen v. Constantinopel, Cairo,
Mekka e. a. steden tellen er echter meer dan
een. Gedurende d. groote Vasten in Ramadan
(Juni) worden d. minarets des nachts verlicht..
Minas Geraes, eon Braziliaansche prov.
met een oppervl. v. 10452 vk. mijlen on
2 449 000 in w.; zij wordt begrensd door d. prov.
Espirito Santo, Bahia, Goyaz, Sao Paulo on
Rio de Janeiro on maakt eon deel uit v. 't
hoogland v. Brazili6, dat bier uit een gemiddeld
700 M. hooge hoogvlakte, campos geheeten,
bestaat, die door vele bergketens, btjna allein d. richting v. Z. n. N., doorsneden wordt.
Hiertoe behooren in 't Z. d. Sierra Mantiqueira
(2380 M.) on d. Sierra do Espinhaco (Ruggegraatsberg, 2430 M.). d. Eveneens in 't Z.
gelegen Itatiaiossoe of Itatiaia (2712 M.) geldt
voor d. hoogsten berg v. Brazili6. Door 't
grootste deel der prov. stroomt d. bevaarbare
San Francisco. 't Oosten zendt d. Rio Grande
de Belmonte on d. Rio Doce n. d. Atlant.
Oceaan on in 't Z. liggen d. bronnen v. d. Rio
Grande of Para, die met d. Paranahyba
Parana vormt. 't Klimaat is gematigd warm
en gezond. d. R(jkdom v. 't land a. goud en
diamanten is zeer verminderd; goud wordt
nl. in 't brongebied v. d. Rio Doce gewonnen,
diamanten komen vooral in 't district v.
AbaetO voor. Verder worden er nog tjzer,lood
en graphiet gevonden. d. Bevolking, grootendeels uit Indianen, negers en gemengdor
bestaande, verbouwt mais, rijst, boonen,
mandioka, aardappelen, tabak on katoen erg
in lagere streken vooral koffie en suiker. Runderen en varkens worden geteeld; d.minaskaas is beroemd. d. Industrie bepaalt zich

tot d. bewerking v. leer on katoen. d. Hoofdstad is Ouro Preto.
Mincio (d.) is d. 150 KM. lange afvloeiing v.
't Gardameer in Lombardije; net haar zijrivier

d. Sarca bedraagt haar loop 28 KM. d. Mincio
verlaat 't meer bij Peschiera en valt bij
Governolo links in d. Po. In d. oorlogen tuns.
Oostenriik, Frankrijk on Itali6 zijn d. Mincioen d. Etschlinie, met d. vestingvierhoek
Peschiera-Mantua-Verona-Legnago v. groot
strategisch gowicht geweest.
Mincirwitz (JOHANNES), een Duitsch diehter, vertaler on philoloog, gob. 21 Jan. 1812
to Li ckersdorf bij Kamenz, monde sedert
1842 in Leipzig. waar hij in 1861 prof. a. d.
universiteit word. Hij overl. 29 Dec. 1885 to
Heidelberg. miNcKwycz leverde vettalingen_
v. Grieksche schrijvers on schreel; „Graf
Platen als Mensch and Dichter" (1838), „Lehrbuch der deutschen Verskunst" (1844, de dr.
1878)„Illustriertes Worterbuch der Mythologie" (1852, 6e dr. 1883), „Aus Deutschlands
groszter Zeit" (Gedichten, 3e dr. 1876) enz.
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een beroemd Zwitsersch
dierenschilder, in 1768 to Bern geb. en overl.
in 1814. Hij was d. noon v. een meubelmaker
en leerde als knaap v. d. schilder Sigmund
Freudenberger teekenen en kleuren. Zijn
grootste talent bestond in 't schilderen v.
katten, wier karakteristiek, natuur, bewegingen en vormen hij met schier slaafsche
getrouwheid teruggaf. Hij had dan ook steeds
een aantal v. deze dieren tot zijn gezelschap.
Hij bezat tevens een groote vaardigheid in
't snijden v. bout, zoodat ztjri gesneden dierenfiguren dan ook niet minder gezocht zijn dan
zijn teekeningen in waterverf. Een aantal v.
deze teekeningen (alle kattenstukken) zijn in
1827 te Leipzig in lithographie uitgegeven.
Ook spelende kinderen werden door MIND
met groote juistheid weergegeven.
Mindanao (Magindanao), op een na 't
grootste eiland der Philipptjnen. d. Grootste,
westel. helft is onaf hankelijk, terwijl 'tkleinste
deel a. Spanje behoort. Mindanao beslaat
1751 vk. mijlen oppervl. en heeft 450 000 inw.
d. Inboorlingen zijn v. Maleische afkomst.
't Binnenland is zeer bergachtig en d. vulkaan Apo verheft zich tot 3143 M. 't Eiland
wordt dikwijls door aardbevingen geteisterd.
't Klimaat is heet; toch wordt 't eiland
ten tijde v. d. zuidwestel. periodieke winden
dikwijls door hevige regens en orkanen bezocht. 't Binnenland is rijk a. groote wouden
met kostbare houtsoorten. A an mineralen
vindt men er vooral veel zwavel en ook
eenig goud.
Minden, d. hoofdstad v. een geltiknamig
district in d. Pruisische prov. Westphalen en
tot 1873 een vesting v. d. tweeden rang,
gelegen a. d. linker oever v. d. Weser, iets
beneden d. Westphaalsche poort. Over d.
stroom, waaraan een ruime haven is aangelegd, voert een steepen brug. Van d. vijf
kerken is d. in vroeg-Goth. stijl opgetrokken
dom, die in d. 13e eeuw gebouwd en in 1885
vernieuwd werd, d. fraaiste. Minden fabriceert
tabak, sigaren, suiker, marsepein, cichorei,
chocolade, chemicalift en zeep en drijft scheepvaart en levendigen handel. d. Vestingwerken
werden na d. zevenjarigen oorlog op bevel v.
Frederik II geslecht, maar in 1816 opnieuw
opgericht. d. Stad telt 20 200 inw. — Minden
werd door Karel d. Groote tot 't middelpunt
v. een bisdom gemaakt, dat in 1526 geseculariseerd werd en in 1648 als vorstendom a.
Brandenburg kwam. 1 Aug. 1759 werden bij
Minden (eigenlijk juister bij 't naburige dorp
Todtenhausen) d. Franschen door d. verbonden
Engelschen en Pruisen onder hertog Ferdinand v. Brunswijk verslagen. Van 1807—'13
behoorde Minden tot't koninkrijk Westphalen
en 't kwam in 1814 weer a. Pruisen.
Minderbroeders, Zie Franciscanen.
Minderjarigheid is d. toestand v. hem,
wiens verstandelijke vermogens door zijn leeftijd nog niet genoegzaam ontwikkeld zijn, om
hem als zelfstandig handelend persoon te
doen optreden. Hoewel d. tijd v. d. volkomen
ontluiking des verstands bij iederen mensch
verschillen kan naar gelang v. zijn aanleg,
opvoeding enz., moest echter d. wetgeving een
tijd bepalen, waarop ieder geacht kan worden
dien onvolmaakten toestand te hebben afgelegd en in staat te zijn met overleg zijn eigene
zaken te beheeren, of wat men noemt m eerderjarig te zijn. Al naar d. aard v. d. door 't recht
geregelde verhoudingen, naar gelang men
't burg erlijk recht, strafrecht of 't meer bepaalde
staatsrecht beschouwt, vindt men daar verschill.
beperkingen, die d. staat v. minderjarigheid
(GOTTFRIED),
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betreffen, en andere bepalingen over d. tijd,
waarin die beperkingen ophouden.
't Burg erlifice recht ontzegt d. minderjarige
't beheer Milner goederen, 't aangaan v. verbintenissen en 't sluiten v. een huwelijk zonder
toestemming v. zekere personen. Leven d.
beide ouders v. d. minderjarige, dan is 't d.
vader (soms d. moeder), die zijn zaken beheert
en wiens toestemming hij behoeft; is een
hunner gestorven, dan vervangen voogd en
toeziende voogd d. plaats der ouders. 't Maken
v. een uitersten wil heeft men om gegronde
redenen d. minderjarige met zijn 18e jaar toegestaan. Voor 't tijdstip der meerderjarigheid
heeft men bij ons genomen 't 23e jaar. Men
wordt echter ook meerderjarig door een wettig
huwelijk en door handlichting, die niet voor
't 20e jaar verieend mag worden.
In 't strafrecht geldt 't d. vraag: wanneer
kan men geacht worden oud genoeg te zijn,
om begrepen te hebben, dat men zich a. eene
ongeoorloofde handeling schuldig maakte?
Ons Wetboek v. Strafrecht antwoordt hierop,
in overeenstemming met d. Fransche „Code
Penal": op 't 16e jaar.
In 't staatsrecht heeft men te onderzoeken,
op welken leeftijd d. burger gerechtigd wordt,
zijn burgerschapsrechten uit to oefenen, en
hierin heeft d. tot nog toe geldende kieswet
d meerderjarigheid gelijk bepaald a. die v.
't burgerlijke recht. Om lid v. d. gemeenteraad
te worden wordt dezelfde leeftijd gevorderd,
voor 't lidmaatschap der Provinciale Staten
en voor dat v. een der beide Kamers 30 jaar.
Eveneens zijn bij d. Wet op d. recliterlijke
organisatie d. leeftijden geregeld, waarop.
onderscheidene rechterlijke ambten mogen
worden waargenomen.
Aan vorsten wordt in d. meeste staatswetten
reeds op hun 18e jaar 't recht v. meerderjarigheid verleend.
Mindoro, een der groote eilanden v. d.
Philippijnen, met 185 vk. mijlen oppervl. en
circa 70 000 inw. 't Is vruchtbaar en bergachtig, doch alleen nog maar a. d. kust bekend. In d. 16e eeuw waren d. bewoners berucht als koene zeeroovers, a. walk bedrijf d.
Spanjaarden paal en perk stelden.
Minelli (JOHANNES), of Minellius, een
Nederl. letterkundige, geb. te Rotterdam in
1625 en overl. aldaar in 1685 als rector v.
't Erasmiaansch gymnasium. Li 'weft een
menigte Latijnsche classici (Sallustius, Virgilius, Ovidius, Horatius, Cicero enz.) uitgegeven
met aanteekeningen en ophelderingen, die d.
leerlingen 't lezen dezer schrijvers al to gemakkelijk maakten en daarom op vele scholen
als pontes asinorum (ezelsbruggen) geweerd
werden.
Minerale bronnen noemt men zoodanige
bronnen, waaruit d. onder d. aardoppervlakte
heen stroomende wateren to voorschijn komen,
die in 't dagelijksche leven met d. naam
minerale wateren bestempeld worden en waa•aan of om d. daarin opgeloste delfstoffelijke
zelfstandigheden of om een hoogere temperatuur (te recht of to onrecht) d. eigenschap wordt toegekend, geneeskundige werkingen op d. menscheltjke bewerktuiging
uit to oeienen. Vandaar dat zij ook wel gezondheidsbronnen worden genoemd. 't Ontstaan der minerale bronnen berust op 't uitloogen v. onderaardsche gesteenten. d. Bestanddeelen der minerale wateren komen
meestal overeen met d. bestanddeelen v. d.
grond, waaruit zij entspringen; en, hoewel
ook bronnen v. zeer verschill. geaardheid
dichtbij elk. voor d. dag komen, kan deze
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schijnbare tegenstrijdigheid daarin haar verklaring vinden, dat d. oorsprong v. d. eene
bron dieper ligt dan die v. d. andere. Over
algemeen oefent d. diepte v. d. oorsprong een aanmerkelijken invloed uit op d.
samenstellende bestanddeelen en d. temperatuur eener bron, omdat d. bronnen, waarvan
1. oorsprong zich niet diep onder d. oppervlakte der aarde bevindt, lichter veranderingen ondergaan door d. werking v. d. dampkring, terwtjl die v. dieperen oorsprong een
inniger vermenging, een grootere geltjkmatigheid v. temperatuur en waterhoeveelheid en
-een rijker gehalte a. vluchtige bestanddeelen,
voorn. a. vrij koolzuur, hebben. Van d.
warme of heete minerale bronnen neemt men
_aan, dat zij v. vulkanischen oorsprong
omdat zij meestal voorkomen in oorden, waar
vulkanen of nog werkzaam zijn Of in vroegere
tijden werkzaam waren. Waar zulks niet 't
.geval is, moet dit naar alle waarschijnlUkheid
toegeschreven worden a. d. groote diepte,
waaruit d. bron haar oorsprong neemt, door
d. temperatuur met d. diepte naar 't
binnenste der aarde toeneemt. Weinige bronnen hebben een temperatuur beneden 6° C.;
Bischof vond echter a. d. Gandecke v. d.
Boven-Grindelwald-Gletscher in 4 bronnen een
temperatuur v. 2° C. Van d. temperatuur v.
6° stijgt d. temperatuur tot 127' C., welke
temperatuur bijv. d. Geyser op IJsland bereikt. BU d. meeste der warmste bronnen kan
, d. gemeenschap met vulkanen aangetoond
worden; v. sommige, waarvan zulks niet
mogelijk is, zijn in Europa d. Petersbron a.
d. Kaukasus met een temperatuur v. 90° C.
, en d. bron
v. Chaudes-Aigues in FrankrUk
met een v. 87° en in Amerika die v. Las
Trincheras in Venezuela met een temperatuur
v. 92° C. d. warmste.
d. Volgende anorganische stollen heeft men
tot dusver in d. minerale wateren gevonden;
als gassen in vrijen toestand: koolzuur, stikstof, zuurstof en zwavelwaterstof; als vaste
stollen: soda, magnesia, ijzer, aluin, mangaan,
potasch, strontiaan, lithien, bariet , koper, lood,
zink, antimonium on arsenicum, welke met
koolzuur, zout-, zwavol-, zwavelwaterstof-,
boor- en salpeterzuur zich tot zouten vereenigd hebben; ook vindt men in enkele bronwateren ammoniumzouten. d. Verhouding, in
welke d. vaste bestanddeelen in 't water,
waarin zij voorkomen, bestaan, is zeer verschillend; d. meeste minerale bronnen bevatten in een kilo water 3' 2 tot 14 decagram
vaste zelfstandigheden, terwijl d. hoeveelheid
der gassen dikwijls veel aanmerkelijker is.
Gevoeglijk kan men d. minerale bronnen onder d. volgende zes afdeelingen rangschikken :
1. Zoutbronnen, die hoofdzakeltjk keukenzout bevatten; ook is corns in doze bronnen
't jodiumgehalte zoo aanzienlUk (jodiumbronnen), dat 't d. hoofdwerking daarvan bepaalt. Wanneer 't zoutgehalte groot is, wendt
men d. bronnen a. tot 't winnen v. keukenzout. Zoodanige bronnen, welke voor d. geneeskunde worden aangewend, bezitten Kissingen,
Baden-Baden. Wiesbaden, Homburg, Soden,
Marienbad en Burtscheid (bij Aken).
2. Bitterzout-bronnen of Bitterwateren, waarin
d. sulfaten v. natrium en magnesium d. overhand hebben; zij zijn gemakkelijk to herkennen a. hun bitterer smaak. d. Meest bekende

zijn die v. Seidschatz, Seidlitz, Pilna (in Bohemen) en Epsom (in Engeland).
3. Soclabronnen of Alkalise& bronnen, waarin
natriumcarbonaat 't hoofdbestanddeel is, welke
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a. 't water een eenigszins loogachtigen smaak
mededeelt. Hiertoe behooren d. warme bronnen v. Schlangenbad, Teplitz, Gastein, Ems
on Carlsbad.
4. Staalbronnen of Staalwateren, waarin ferrosulfaat 't wezenlijke bestanddeel uitmaakt. d.
Smaak is eenigszins inktachtig, samentrekkend; a. d. lucht blootgesteld, zet 't water
a. d. oppervl. een dun vliesje v. gale oker af.
ZU bevinden zich to Pyrmont, Schwalbach,
Driburg (Teutoburgerwoud), Briickenau (RhOn),
Franzensbad, Spa on Flinsberg (Silezi6).
5. Zuurbronnen, in 't Duitsch Sduerlinge of
Sduerwasser geheeten, welke bij uitnemendheid vrij koolzuur bevatten, vanwaar 't water
d. eigenaardigen zuren of prikkelenden smaak
on d. eigenschap v. to parelen (d. i. v.
belletjes v. koolzuurgas to vormen) bezit.
Zeer beroemd zijn in dit opzicht d. bronnen
v. Salters, Obersalzbrunn, Geilnau, Heppingen, Fachingen, Bilin en Neuenahr (Apollinariswater).
6. Zwavelbronnen, welke door d. eigenaardigen reuk v. 't zwavelwaterstofgas, zwemend
naar dien v. bedorven eieren, to herkennen
zijn. Hiertoe behooren d. beroemde warme
bronnen v. Aken, Burtscheid, Warmbrunn,
Baden bij Weenen, Baden in Zwitserland,
Bagneres, Bareges. Aix enz., gelijk ook d. koude
bronnen to Neundorf, Meinberg on Weilbach
in Nassau.
Sedert men in d. scheikunde zulke groote
vorderingen heeft gemaakt en begonnen is d.
bestanddeelen der minerale wateren nauwkeurig to onderzoeken, heeft men er zich op
toegelegd deze wateren ook op kunstrnatige
wijze samen to stellen. d. Uitslag hiervan is
zeer bevredigend geweest. Bijzonder verdienstela heeft zich in dit opzicht vooral Struve
to Dresden gemaakt (Zie Struve, „Lieber die
Nachbildung der natilrlichen Heilquellen") en
ten onzent Dr. Beins.
Mineralen en Mineralogie, Zie Delf-

stoffen.
Minerva, bij d. Grieken ATHENS Of PALLAS
ATHENE geheeten, was een der voorn. godinnen in d. Grieksch-Romeinsche godenleer.
Volgens d. mythe was zij als een gewapende
jonkvrouw uit 't hoofd v. Jupiter of Zeus gab.
Zij wordt aangemerkt als d. godin v. kunsten
en wetenschappen, die v. liefde noch huwelijk
wil weten en gestrengelijk straft wie d. blik

tot haar durft opheffen; weshalve Tiresias,
die haar in 't bad begluurde, zijn vermetelheid met zijn gezicht moest boeten. Haar vereering, eerst voornamelijk in Boeoti6 gevestigd, bereikte later in Attica haar hoogsten
bloei, waar d. stad Athene haar naam droeg
en d. groote en kleine Panathene6n (feesten;
d. eerste om d. vier jaren, d. kleine jaarlijks)
to harer eer worden gevierd. — d. Godin
wordt voorgesteld als een schoone, mar
krachtige maagd, 't hoofd gedekt met een
helm, oni d. leden een pantser, met een spear

in d. hand; doch ook d. werktuigen v. vrouwelijke handwerken, spinrokken en naald, behooren tot haar attributen. — Een paar
spreekwoordelijke uitdrukkingen, a. d. godin
MINERVA ontleend, zijn: Invita Minerva, d. i.

tegen d. zin v. Minerva, of zonder aanleg, on
Minervae calculus, d. i. 't stemsteentje v. Minerva, doelende op d. wijze v. vrijspreken eens
aangeklaagden, wanneer d. stemmen der rechters vOOr en tegen gelijk zijn.
Minerval beteekent 't school- of leergeld,
a. instellingen v. middelbaar on hoogor onder-wijs verschuldigd. Eigenlijk was 't in vroeger
tijden een geschenk, dat d. onderwijzer bij
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feest v. Minerva (d. minervalia geheeten) v.
I. leerlingen ztjner school ontving; d. lessen
werden dan voor eenigen tijd gestaakt.
Mineurs noemt men die manschappen,
welke besternd zijn tot 't verrichten v. alle
werkzaamheden onder d. grond, 't maken v.
mijnen, 't laden en 't ontsteken daarvan. d.
Mineurs zijn met d. genie of d. ingenieurs in
't nauwste verband en vinden hun voorn.
werkkring bij d. aanval en d. verdediging v.
vestingen. Reeds in d. tachtigjarigen oorlog
bad men hier te laude een korps mineurs, dat
v. geen bepaalde sterkte was, maar naar d.
omstandigheden vermeerderd of verminderd
werd en waarvan d. eerste ons bekende beveihebber d. meester M. Hommer was. d.
Eerste compagnie mineurs werd bij ons in
1672 opgericht (in Frankrijk in 1673, in Pruisen in 1742); zij werd een jaar na d. Nijmeegschen vrede ontbonden en niet voor 1688
weder opgericht.
Minghetti (mARco), een Italiaansch staatsman, geb. 8 Sept. 1818 te Bologna, werd in
1847 n. Rome beroepen en was v. Mrt tot
Apr. 1848 in 't pauselijk ministerie belast met
d. portefeuille v. Openbare Werken. In 1859
werd hij secretaris-generaal v. Cavour; hij was
v. 1860—'61 minister v. Binnenlandsche Zaken
en v. 1862--'64 minister v. Financion en bepaalde
daarna zijn werkzaamheid tot d. Kamer, waar
hij tot d. leiders der gematigd liberale partij
behoorde. In 1868 werd hij als Italiaansch
gezant n. Londen afgevaardigd en in 1869 benoemd tot minister v. Landbouw en Handel
en hij stond v. 10 Juli 1873 tot 18 Mrt 1876 als
minister v. Financien a. 't hoofd v.'t kabinet,
Later werkte hij vooral mede tot 't sluiten v.
't verdedigingsverbond met Duitschland en
Oostenrijk. Hij overl. 10 Dec. 1886 te Rome. Zijn
belangrijkste geschriften zijn „Saggio di provedimenti di finanza" (1866), „Stato e chiesa"
41878), „Il citadino e lo stato" (1886) en „Raffaelo" (1885). Uit zijn nagelaten geschriften
verscheen nog „Miei recordi" (1888).
Mingrelie, d. i. land der duizend bronnen,
een landschap in 't Russische gouvernement
Koetais (in 't Z.-W. v. Kaukasie), met een
oppervl. v. 84 vk. mijlen en 175 440 inw. 't
Reikt v. d. laaglanden a. d. Rion in 't Z.
tot d. hooggebergten a. d. bovenloop v. d.
Ingoer in 't N. d. Vocht.ige laaglanden zijn
zeer vruchtbaar, maar worden in d. zomer
door koortsen geteisterd; d. bergen zijn met
dichte wouden bedekt. Graan, mals, katoen,
aarde, tabak, wijn, hout, zijde, honig en paarden zijn d. voorn. producten v. 't land. d. Mingreliers, die zich zelf Kadzariah noemen, wonen behalve in Mingrelie ook in d. naburige
landstreken a. d. Zwarte Zee. Zij zijn 215 000
in getal, a. d. Georgi8rs en Swaneeten verwant en belijden d. Grieksch-Kath. godsdienst.
Mingrelie, 't Kolchis der Ouden, maakte vroeger een deel uit v. Georgie en werd onder een
zekeren gouverneur Dadian onaf hankelijk.
't Ontstane vorstendom Mingrelie kwam in
1804 onder Russische leenheerschappij. In 1867
stond vorst NIKOLAUS zijn rechten voor d.
som v. 1 mill. roebels a. Rusland af; toch
behield d. erfprins d. vorstentitel „Dadian v.
Mingrelie". d. Voormalige czaar v. Mingrelie
voerde d. titel „vorst v. d. Zwarte Zee". d.
Oude hoofdstad was Soegdidi a. d. benedenIngoer.
Minho (Portugeesch, uitgesproken Minjo;
Spaansch Mino, in d. Oudheid Minius), een der
kleinste stroomen v. 't Pyreneesche schiereiland, ontspringt in 't 0. v. 't Spaansche
landschap Galicie, a. d. westelijke helling v.
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d. Sierra de Meira, stroomt eerst n. 't Z. en na
d. opneming v. haar grootste linkerzijrivier,
d. Sil, n. 't Z.-W., vormt in haar benedenloop
d. grens tuss. Spanje en Portugal en mondt
na een 280 KM. langen loop in d.Atlantischen
Oceaan uit. 40 KM. voor haar mond, bij Salvatierra, wordt ze voor kleine vaartuigen bevaarbaar. Haar stroomgebied bedraagt 740 vk.
mijlen. d. Mond is door een zandbank versperd. d. Portugeesche prov. Minho (Entre
Douro e Minho) beslaat 132 vk. mijlen met
1 014 770 inw., vormt 't noordelijk deel v. 't
koninkrijk en ligt, zooals d. volledige naam
aanduidt, tuss. Douro en Minho. 't Is 't dichtst
bovolkte deel v. Portugal, wel bergachtig,
maar ten gevolge v. d. waterrijkdom en d.
vlijt der be woners rijk a.. graan, noten, wijn
en zuidvruchten. d. Bergen en dalen bieden
voortreffelgke weiden aan. Behalve landbouw
en veeteelt oefenen d. inw. vischvangst, zijdeteelt, katoen- en linnenindustrie, schoenwaren-,
machinen- en metaalwaren-fabricage uit. d.
Hoofdstad is Oporto.
Miniatuur
of Miniatuurschilder_kunst wordt in 't algemeen elke soort v.
schilderkunst geheeten, die op een zeer kleine
schaal geschiedt en die zich door bijzonder
uitvoerige en fijne bewerking kenmerkt. Meer
bepaald echter wordt die soort v. schilderen
met waterverf, waarbij d. met gom aangemengde kleuren met d. punt v. 't penseel
worden aangebracht (op d. wijze, die men
pointilleeren noemt), miniatuur genaamd. d.
Meest geschikte verven voor .t miniatuurschilderen zijn die, welke 't fijnst v. stof of
't meest doorschijnend zijn, zooals lak, karmijn, ultramarijn enz. 't Pointilleeren is een
manier die nit hoofde v. d. buitengewone
zorg, welke zij vereischt, zeer tijdroovend is.
Meestal wordt daarbij d. grond (doorgaans
perkament of ivoor) voor d. hoogste lichten
uitgespaard. d. Eerste proeven v. miniatuur
vindt men in misboeken en evangelarien. d.
Oudste handschriften, waarin zij voorkomen,
zijn in d. 6e en 7e eeuw in d. Iersche kloosters geschreven. Allengs ontwikkelde zich
daaruit een soort v. decoratieve kunst, die
wat d. teekening der figuren aangaat nog ver
ten achter was, maar door smaakvolle en
vindingrijke ornamentiek en voortreffelijke
techniek uitmuntt e. Tot d. oudste gedenkstukken v. deze kunst behooren d. evangelarien,
welke in d. keizerlijke bibliotheek te Parijs
worden aangetroffen en waarin d. rand- en
hoofdletters-versiering met arabesken reeds
een vri.j groote beteekenis heeft, die later
door 't opnemen v. d. in Oostersche handschriften aanwezige Byzantijnsche kunstelementen verder werd ontwikkeld. Over 't
algemeen waren 't monniken, illuminatores,
miniatores of pictores genaamd, die zich met
d. miniatuur bezighielden. d. Bloeitijd dezer
kunst valt in d. 15e eeuw. toen d. beste Vlaamsche en Italiaansche meesters haar beoefenden.
Na d. uitvinding der boekdrukkunst en d.
wijziging, die 't fabriceeren v, papier onderging, werden d. miniaturen langzamerhand
door houtsneden en kopergravures vervangen
en geraakte dit kunstvak in verval. In d.
18e eeuw echter herleefde 't weder, maar't bepaalde zich v. toen af bijna uitsluitend tot
't portret. Uitstekende kunstenaars hebben
er zich op toegelegd in Frankrijk, Engeland,
Duitschland en Nederland. (Zie Melignan,
„Traits sur la peinture en miniature", Parijs
1818, en Show, The art of . illumination",
Lond. 1870). — In miniatuur bet. verkleind
voorgesteld, op zeer kleine schaal afgebeeld.

MIN,

476

Mingo (CLAUDE ETIENNE), een Fransch mili-

tair. geb. in 1804 to Parijs, verwierf zich in
Algiers d. offIciersrang en werd hoofdman to
Vincennes, waar hij een aanvang maakte met
d. vorbetering der wapenen. Ook gelukte 't
hem zijn uitvindingen, waarvan die v.'t naar
hem genoemde Miniegeweer bovenaan staat,
ingang to verschaffen. Napoleon III stelde
hem a. d. normaalschool to Vincennes as n,
maar in 1858 gaf MINIS gehoor a. d. uitnoodiging v. d. vice koning v. Egypte, die hem tot
directeur v. d. wapenfabriek on d. schietschool
to Cairo benoemde. Hij overl. 15 Dec. 1879.
Minieh of Minge, d. hoofdstad v. een
geltjknamige prov. in midden-Egypte, a. d.
linkeroever v. d. Nij1 en d. Soedanbaan gelegen, is d. zetel y. een moedir, heeft een
paleis v. d. khedive en verscheidene moskeen
on telt circa 16 000 inw. d. Prov. .Minieh telt
op 37 vk. mijlen circa 320 000 inw.
Minimen, een monnikenorde in d. R.-Kath.
kerk. Zij is gesticht door Franciscus de Paula,
die in 1416 to Paula in Calabria geb. werd;
reeds op zijn twaalfde jaar begaf doze zich in
eon Franciscaner klooster, waar hij zich a. d.
zwaarste lichaamskastijdingen onderwierp.
Later begaf hij zich n. Assisi en vandaar n.
Rome. Doch reeds op zijn vijftiende jaar ging
hij in een grot een kluizenaa:sleven leiden.
dat hem in een grooten roep v. heiligheid
bracht. In 1436 stichtte hij een klooster met
een kerk, waaruit d. nieuwe orde ontstond,
die in 1474 onder d. naam Orde der Herernieten door pans Sixtus IV word bevestigd on
v. Alexander VI in 1492 d. naam Minimen
ontving, ter aanduiding, dat d. Heremieten
v. d. H. Franciscus d. „minsten" wilden geacht
wouden onder d. monniken. Bij d. drie gowone
geloften v. armoede, kuischheid on gehoorzaamheid voegdo d. stichter v. d. orde der
Minimen nog een vierde, nl. die v. een algeheele
onthouding v. vleesch, eieren en melkspijzen
gedurende 't geheele jaar, behalve in geval v.
ziekte; een levenswijs, nog niet zoo strong als
die, waaraan Franciscus zelf zich onderworpen
had. Reeds bij 't leven v. dozen breidde d. orde
zich zeer uit, vooral in Italie, Frankrijk on
Spanje, in vvelk laatste land d. orde in 1852
wettig is hersteld en waar er ook een nonnenorde v. zusters-minimen uit ontstaan is, die
evenwel weinig uitbreiding gekregen heeft.
Nadat Franciscus 2 Apr. 1507 overl. en in
1619 heilig verklaard was, verspreidde zich
d. orde ook in Duitschland, waar zij meestal
d. naam orde der Paulinen of Paulanen
droog.
Minimum, Zie Maximum.
Minister, afgeleid v. 't Lat. minus, minder
(gelijk magister v. magis, maar), beteekont
eigenl. een dienaar, maar wordt vooral gobruikt als titel v. d. hoogsten staatsambtenaar. Ministerie beet d. een of andere tak v.
bestuur. — Openbaar ministerie, afgekort 0. M.,
is d. benaming v. d. bij d. rechtbank aangestelden staatsbeambte, die voor d. handhaving
der orde en d. naleving der wet moot zorgen. — lliinistreeren beteekent dienen, hulp
V orleenen.
Minnaert (GILLIS DESIDEER), een Vlaamsch
letterkundige. geb. 4 Mrt 1836 to Gent, waar hij
in verschill. betrekkingen bij 't onderwijs werkzaam was. Hij schreef, behalve eon aantal
schoolboeken on bijdragen in verschill. tijdschriften, „Vtif edele staders voor volksbeschaving on opvoeding: Socrates, Plato. Pestalozzi,
Frobel on Franklin" (1881) en „Het work veredelt. Schetsen uit 't leven v. beroemde manlien" (1881).
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een stad, in d. NoordAmerikaanschen bondstaat Minnesota a.
weerszijden v. d. Mississippi gelegen, is een
belangrijk knooppunt v. spoorwegen on telt
46 890 inw. (tegen 4000 in 1860). d. Stad is d.
zetel v. een staatsuniversiteit en v. een
Luthersch seminarium on heeft ten gevolge
v. d. groote waterkracht v. d. vallen
s. Anthony talrijke zaag- en korenmolens en
andere fabrieken.
Minnesota (afgekort Mins.) is een der
Minneapolis,

noordel. binnenstaten v. d. Noord-Amerikaansche Unie, met een oppervl. v. 3925 vk. mijlen
hij wordt in 't N. door Canada, in 't 0. door
't Bovenmeer en Wisconsin, in 't Z. door
Iowa en in 't W. door Dakota begrensd. In
't 0. stroomen d. s. Croixrivier on d. Mississippi, in 't W. d. Red River langs d. grens..
't Land vormt een ongeveer 300 M. hoog
plateau, waarop zich nog enkele ketens tot.
520 M. verheffen, b. v. in 't N. d. Height of
Land en d. Missabey Heights. Uitgestrekte
wouden (30 pet der oppervlakte) on een aantal
moron, waaronder 't Woudmeer. Red Lake,
Leech Lake en Mill Lacs, die alle door hun
radom a. visch uitmunten, bedekken eon
groot deel dozer hoogvlakte, die overigens
door prairieen wordt ingenomen. Aan daze
moron danken d. Mississippi on d. bijvloeden
der Red River hun waterrijkdom. d. Mississippi ontspringt in dozen staat on neemt er
d. s. Croix- on d. Minnesota- of s. Petersrivier
op. Op d. grens v. Canada liggen een reeks
meren, die door d. Rainy River verbonden
zijn. d. Staat draagt zijn naam naar d. zooeven genoemde rivier. 't Klimaat is gezond,
d. winter lang en zeer strong, d. lucht meestal
droog en holder, d. zomer heat. d. Bodem heeft
rijke lagen ijzer-, koper- on loodertsen, steenkolen en steenzout, welke delfstoffen echter
nog op verre na niet genoeg ontgonnen worden. Minnesota telt 780 775 inw.; hierbij komen
nog 6200 in stammen levende Indianan. d.
Landbouw is 't hoofdmiddel v. bestoan, dock
nam in 1880 nog pas 11 pct v. d. bodemoppervlakte in beslag; mais, tarwe, haver. aardappelen, hop en ooft zijn d. voorn. producten.
Paarden, runderen, schapen en zwijnen worden geteeld. d. Industrie is vooral belangrijk
voor d. meelproductie en d. houtbewerking.
Graan, meal, bouwhout, boter, wol, pelswaren
enz. zijn d. belangrijkste artikelen v. uitveer. Minnesota heeft een universiteit en
vijf colleges. — Fransche pelshandelaars en
Jezuietenzendelingen uit Canada kwamen
reeds in 't midden der 17e eeuw in 't land,
dat in 1689 door Frankrijk in bezit genomen,
maar in 1763 met Engeland gedeeld werd;
in 1803 kwam 't geheel in 't bezit der Vereen.
Staten. d. Eerste kolonisten kwamen in 1845
uit Wisconsin en Iowa. In 1849 werd Minnesota een territorium en in 1858 werd 't als staat
in d. Unie opgenomen. 't Congres v. d. Staat
bestaat uit 41 senatoren on 106 representanten; in 't Uniecongres is Minnesota door 3
senatoren on 3 representanten vertegenwoordigd. d. Staat is in 75 counties (graafsch.) verdeeld. d. Hoofdst. is s. Paul, a. d. Mississippi.
Minnesota-River, ook s. Petersrivier geheeten, een rivier in d. Amerikaanschen
bondstaat Minnesota. Zij konit uit 't 302 M.
hoog gelegen maar Big Stone en mondt bij
s. Paul rechts in d. Mississippi nit. d. MinnesotaRiver is 421 KM. lang en over d. helft v,
haar loop bevaarbaar.
Minnezangers (Minnesanger) is d. algemeene benaming v. die Hoog- en Nederduitsche
dichters, die v. 't begin der 12e eeuw tot
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t laatst der 13e eeuw bloeiden en naar 't dialect,
-waarvan velen hunner zich bedienden,. ook
Zwabische dichters genoemd an. Ten onzent
werden ze ook meistreels, in Provence en elders
troubadours geheeten. De meesten hunner
waren ridders en edellieden, sommigen zelfs
vorsten, die hun titjd wijdden a. krijgsbedrijven.
-godsdienstoefeningen en minnekozen, welk
-een en ander hun dan ook d. onderwerpen
hunner poezie a. d. hand gaf, zoodat d. uitdrukking „Minnezangers" slechts onvolledig
hun poetisch karak ter to kennen geeft. Men
vond hen voornamelijk a, d. hoven der kunstlievende vorsten, als v. keizer Frederik
Leopold IV, hertog v. Oostenrijk, Wenzel,
koning v. Bohemen, Hendrik, hertog v. Breslau,
Hendrik, landgraaf v. Thuringen, en anderen.
Aan die en andere hoven werden dichterlijke
wedstrijden gehouden, waar d. minnezangers
bijeenkwamen en alle krachten inspanden,
zoowel om zich d. gunst der schoonen to verwerven als om geschenken v. vorsten en
aanzienliiken to bekomen, daar velen hunner
d. poezie als een middel tot bestaan bezigden.
Naar vorm en inhoud hadden d. gedichten
-der minnezangers veel ontleend a. die der
troubadours (zie Troubadours).
Er bestaan onderscheidene verzamelingen
v. uitgegeven gedichten v. minnezangers. d.
Voornaamste, bevattende btjna 1500 liederen
v. ornstr. 140 dichters, is bijeengebracht door
Rudger von Manesse, althans op naam v. dier,
in 't laatst der 13e en 't begin der 14e eeuw
geleefd hebbenden Zilricher raadsheer, verminkt door Bodmer uitgegeven (1758, 2 dln).
Doch 't te Parijs berustend handschrift is
later volledig door van der Hagen uitgegeven
(Leipzig 1838, 4 dln), nadat Tieck een Hoogduitsche vertaling v. een bloemlezing uit die
verzameling had in 't licht gezonden, onder
d. titel „Minnelieder aus dem Schwabischen
Zeitalter" (Berltjn 1803). Verder heeft men een
Heidelbergsch handschrift met liederen v. minnezangers, door Pfeiffer (Stuttgard 1844), een
Munchener, door Schmeller (Stuttgard 1847).
, enz. Onder d. voorn. minnezangers behooren:
Hartmann von der Aue, wiens „Erec" (uitge•
geven door Haupt, 1839) en „Iwein" (uitgegeven
-door Benecke en Lachmann, 1827) vooral bekend zijn; Gottfried van Straatsburg, wiens
„Tristan" o. a. door Massmann (Stuttgard 1843)
uitgegeven is; Wolfram von Eschenbach, onder
wiens gedichten (uitgegeven door Lachmann,
1833) d. „Parcival" en „Titurel", overgezet
-door Simrock, d. voorn. sun; Otto von Boten.
lauben (uitgegeven door Bechstein, 1845); Gottfried von Neifen (uitgegeven door Haupt,
1851); Ulrich von Lichtenstein (uitgegeven
door Lachmann, 1841); Walter von der Vogel.
'weld° (uitgegeven door Lachmann, 1827) en
anderen, zooais keizer Hendrik VI, keizer
Koenraad IV, hertog Jan v. Brabant, Heinrich
-von Veldecke, 'Christiaan von Homle, Jacob
'von Warta, Koenraad von Wiirtzburg, Hans
Hadlaub e. a.
Na 't einde der 13e eeuw verviel d. poezie
-en met haar ook d. minnezang a. d. Duitsche
hoven en d. plant kwijnde bij gebrek a. voed't Rijmen om loon . werd nog als handwerk a. d. hoven v. sommige vorsten gedreven, doch met d. po8tischen tijd was d. gloed
-der poezie verdwenen.
Minor is d. comp. v. 't Lat. parvus, klein,
beteekent dus kleiner, minder; ook d.
jongere. — Minoraat is 't erfopvolgingsrecht
v. d. jongere, in tegenstelling met majoraat. — Minoriteit wordt gezegd v. minderheid
stemmen, kleiner getal.
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Minor (JACOB), een Duitsch taal, en letterkundige, gob. 15 Apr. 1855 te Weenen. Na 2erst
Kier en vervolgens to Berlijn gestudberd to
hebben, word hij in 1880 privaatdocent to
Weenen, twee jaar later hoogi. a. d. Accademia
scientitico-letteraria to Milaan, in 1884 buitengewoon hoogl. in. d. Duitsche taal- on
letterkunde to Praag en 't volgend jaar to
Weenen. Van zijn werken noemen we: „Christian Felix Weisze" (1880), „Studien zur Goethephilologie" (1880), „Johann George Hamann"
(1881), „Die Deutsche Litteratur in Wien und
Nieder-Oesterreich" (188:5) on „Schiller. Sein
Leben und Werke" (1890). Ook gaf hij d. werken
v. Schlegel, Arnim, Tieck en Brentano uit,
alsmede tal v. geschriften in Kilrschners
„Deutscher Nationallitteratur" (1889).
Minorca, Zie Menorca.
Minorieten, Zie Franciscanen.
Minos is d. naam v. twee koningen op
Creta, wier geschiedenis, zoo niet geheel, dan
toch gedeeltelijk, tot d. Grieksche sagen behoort. De le was eon zoon v. Jupiter on
Europa, d. vader v. Ariadne; hij word na zijn
dood met /Eacus en Rhadamantus rechter in
de onderwereld. — De 2e, kleinzoon v. d.
voorgaande, was een zoon v. Lycastes en Ida.
Hij zou d. rechtsbedeeling hebben geleerd v.
zijn overgrootvader Jupiter en d. invoerder
zijn geweest v. d. vermaarde Minolsche wetgeving. Wie zijn gemalin geweest is on wie
zijn kinderen waren, daarover zijn d. schrijvers 't niet eons. Ten aanzien v. Pasiphao zie
Minotaurus. Bij Homerus on Hesiodus vindt
men slechts een MINOS vermeld, die koning
was v. Cnossus; hij was d. zoon v. en zeer
bevriend met Jupiter.
Minotaurus. d. Mythologie maakt dit
monster tot een zoon v. Pasipha8, d. gemalin
v. Minos, en een stier en geeft hem een
menscheltike gedaante met d. kop v. dit beest.
Hij voedde zich met menschenvleesch, weshal ve Minos hem in d. door Daedalus aangelegden doolhof opsloot en hem eerst d. misdadigers, doch naderhand d. 7 edele jongelingen en jonge dochters, welke hij d. Atheners
genoodzaakt had jaarlijks uit hoofde v. 't
vermoorden v. zijn soon Androgeus n. Creta
to zenden, tot spijze voorwierp. Op zekeren
tijd beyond zich onder doze jongelingen
Theseus, die, d. genegenheid v. Ariadne, d.
dochter v. Minos, gewonnen hebbende, door
haar medehulp 't monster velde en daardoor d.
Atheners v. doze bloedige schatting bevrijdde
(Zie Theseus).
Minsk, een gouvernement in Rusland, met
1662 vk. mijlen oppervl. on 1 591 770 inw.,
grenst in 't N. a. d. gouvernementen Wilna
on Witebsk, in 't 0. a. Mohilew on Tsjernigow, in 't Z. a. Volhynie on in 't W. a.
Grodno. 't Bestaat uit een laagvlakte, d.
zoogen. Tolesje, die grootendeels met wouden
en uitgestrekte moerassen bedekt is, waarvan
d. grootste, d. Sarotsja, ongev. 30 vk. mijlen
beslaat; in 1874 is echter d. Russische regeering begonnen d. groote moerassen in 't Z.
v. 't gouvernement droog to leggen. Aileen
't noordwestelijk deel v. Minsk vormt een
hoogland (LUssaja Gora, 344 M.). 't N.-W. v.
't gouvernement omvat 't gebied v. d. Niemen.
d. Pripet en d. Beresina voeren 't overige
water n. d. Dnjepr. d. Moerassen liggen vooral
in 't gebied v. d. Pripet en worden ieder
voorjaar over een groote uitgestrektheid overstroomd. In d. wouden leven nog boron, wolven, elanden en auerossen. d. Bevolking is
voor 90 pct Grieksch-Kath., voor 't overige
R.-Kath., Luthersch, Mohammedaansch on
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•sraelietisch. Zij houdt zich behalve met landbouw met vischvangst, houtvelling, 't winnen v. terpentijn en houtskool, bijenteelt en
jacht bezig. — d. Hoofdstad, Minsk, met 58 400
inw., ligt a. d. Swislotsj, een zijrivier v. d.
Beresina; zij is d. zetel v. een Grieksch- en
v. een R.-Kath. bisschop en heeft een fraaie
kathedraal, verscheidene andere kerken, kloosters, seminaria e. a. inrichtingen v. onderwijs.
Beroemd zijn d. missen, die hier in Maart
gehouden worden.
Minstrels of Minstreelen noemde men
in d. Middeleeuwen, speciaal in Engeland, d.
speellieden, • die d. zangen der troubadours
met d. vedel, harp of ander snareninstrument
begeleidden of ook wel hun eigen liederen
voordroegen. In Vlaanderen noemde men ze
vedelaars. Sommigen v. hen waren in dienst
v. vorsten en andere aanzienlijken. In later
tijd ontaardde hun bedrijf en verlaagden d.
minstrels zich tot potsenmakers en goochelaars.
Minto (GILBERT ELLIOT, graaf v.), eon Britsch
staatsman, geb. 23 Apr. 1751 to Edinburgh;
hij was sedert 1774 lid v. 't Lagerhuis, waar
hij tot d. d. regeering vijandig gezinde partij
behoorde, ward in 1793 lid v. d. Geheimen
Raad en was tot 1796 vice-koning v. Corsica.
In 1797 tot pair verheven, ward h41 daarna
gezant to Weenen; hij was v. 1808—'13 gouverneur-generaal v. Oost-Indict, ward vervolgens
tot Viscount Melgunt en graaf v. TAINT() verheven en overt. 21 Juni 1814. Zijn levensbeschrijving met zijn brieven verscheen in
3 dln in 1874. — Zijn zoon GILBERT ELLIOTgraaf V. MINTO, geb.
MURRAY KYNYNMOND,
16 Nov. 1782, was eveneens eerst lid v. 't
Lagerhuis, ward in 1831 gezant to Berlijn,
in 1835 postmeester-generaal on spoedig daarop,
tot 1841, eerste Lord der Admiraliteit en was
ten laatste v. 1846—'52 grootzegelbewaarder.
Hij overt. 31 Juli 18.59 to London.
Minucius (FELIX), een christelijk apologeet,
die in 't begin der 3e eeuw to Rome leefde.
Zijn „Octavius", in d. vorm v. een gesprek een
verdediging v. 't christendom tegen d. heidenschen godsdienst en wijsbegeerte behelzende
en in zeer schoon latijn opgesteld, ward door
een vergissing, uit d. titel ontstaan, (Rome
1542) uitgegeven als een achtste book v.
Arnobius, achter wiens work 't in H. S.
gevonden ward. Fr. Balduinus ontdekte d.
dwaling on gaf MINUCIUS FELIX als afzonderlijken schrijver in 't licht (Heidelberg 1560).
Van d. vele latere uitgaven zijn d. baste die
v. Elmhorst (Hamburg 1612), Heraldus (Parijs
1613), Ouzelius (Leiden 1652), Rigaut (Parijs
1643), Cellarius (Halle 1699), Gronovius (Leiden
1709), Davis (Cambridge 1712), Lindner (Leipzig
1760) on Muralto (Zurich 1836). — Zie v. Hoven,
„De aetate, dignitate et patria Minucii Fel."
(Kampen 1762); Meier, „De Minucio Fel."
(Zurich 1824).
Minutoli (HEIN RICH), een Itariaansche graaf,
die, in 1772 geb., zich in Pruisischen dienst
begat* en door Fred. Wilhelm III tot gouverneur v. diens zoon, prins Karel, ward aangesteld. In 1820 vertrok hij a. 't hoofd v. eon
rijksexpeditie n. Egypte en zijn verzameling,
voor 22 000 thaler aangekocht, kreeg een
plaats in 't museum to Berlijn. Hij overt.
16 Sept. 1846 to Lausanne. Onder andere werken heeft men v. zijn hand: „Reise zum Tempel des Jupiter Ammon und nacli Ober Egypten" (1824; met atlas). „Ueber antike Wasmosaik" (1814), „Friedrich und Napoleon, eine
Parallele" (1840) en „Militarische Erinnerungen" (1845). — Een zoon v. hem, JULIUS,
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vrijheer v. MINUTOLI, geb. 80 Aug. 1804 te
Berltjn, bekleedde verschill. aanzienlijke staatsambten, was consul-generaal voor Spanje en
Portugal en bezocht in 1806 als Pruisisch
gezant o. a. Perzie, waar hij 15 Nov. v. dat
jaar te Sjiras overt. Van zijn nagelaten geschriften noemen we: „Ueber das ROmische
Recht auf dem linken Rheinufer" (1831), „Die.
Mark Brandenburg" enz. (1850), „Die Kanarischen Inseln" (1851) en „Portugal und seine.
Kolonien" (1855). — ALEXANDER, vrijheer V.
MINUTOLI, een broader v. laatstgen., geb. 2G
Dec. 1806 te Berlijn, bekleedde aanzienlijke
staatsbetrekkingen in d. Pruis. prov. Silezie,
onderscheidde zich door zijn werken over
kunstgeschiedenis en schreef o. a. „Denkmiler mittelalterlicher Bauaunst in den Brandenburgischen Marken" (1836) en „Der Dom
zu Drontheim und die mittelalteriiche Baukunst der skandinavischen Normannen" (1853).
Hij overt. 17 Dec. 1887.
Minuut. Dit • woord (v. 't Lat. minutus,
klein) komt in verschill. beteekenissen voor,
doch altijd als onderdeel v. een vroeger
genoemde of algemeen bekende eenheid. d.
Minuut heeft gewoonlijk geen volstrekte,
maar alleen een betrekkelijke waarde. In d.
meetkunde is d. minuut 't 60e deel v. een
graad, zijnde een boog, die 360-maal in d.
cirkelomtrek, of een hoek, die 90-maal in d.
rechten hoek begrepen is. — Als ttjdmaat
is zij 't We deel v. een uur en wordt zij onderverdeeld in 60 seconden. — In d. bouwkunst
wordt 't model in 30 gelijke deelen verdeeld,
waaraan men d. naam minuten geeft. — In
d. teeken- en schilderkunst is d. minuut 't
48e deel v. d. lengte v. 't menschelijk hoofd
en dient zij om daarin d. verhouding v. d. deelen
v. 't menschelijk lichaam onderling uit to
drukken. — In d. rechtspleging, bij notarieele
akten enz. beteekent minuut of minute 't
eerste schriftelijke ontwerp, 't concept, klad
of origineel v. een contract of overeenkomst,
omiat dit met kieinere letter placht geschreven te worden (in tegenstelling met d. grosse,
't afgeschreven stuk).
Minuutglazen zijn zandloopers, die gedurende den minuut tijds loopen; zij worden
als logglazen gebezigd bij 't meten v. d.
vaart v. een schip, als daze goring is. Meestal
echter bezigt men daartoe halve- of k wartminuut-glazen, opdat er niet to veel v. d.
loglijn zou uitloopen.
Minuutschoten zijn kanonschoten, die elk.
met tusschenpoozen v. den minuut opvolgen;
zij worden bij 't overlijden v. hooggeplaatste
personen gedaan.
Mionnet (THEODORE EDME), een Fransch
beoefenaar v. d. numismatiek, geb. 2 Sept.
1770 to Parijs, was v. 1789—'92 advocaat v.
't Parlement en daarna tot a. zijn dood, 7 Mei
1842, beambte a. d. nationale bibliotheek to
Parijs. Zijn voorn. werken zijn „Description
de medailles grecques et romaines" (18 din t
1806—'39)en„DlaritOdupxes
mOdailles romaines" (2 dln, 1815, 2e dr. 1847).
Miguel (FRIEDRICH ANTON WILHELM), een
verdienstelijk plantkundige, geb. 24 Oct. 1811
to Neuenhaus in Hannover ; hij studeerde te
Groningen, in d. geneeskunde, ward in 1833
arts a. 't hospitaal to Amsterdam en in 1835
lector in d. plantkunde a. d. clinische school
te Rotterdam en was v. 1846—'59 prof. a.
't Athenaeum to Amsterdam. In 1859 word hij
hoogl. in d. plantkunde a. d. universiteit to
Utrecht en in 1862 tevens 2e directeur v.
't Rijks Herbarium to Leiden. Hij over!. 23
Jan. 1871 to Utrecht. Zijn voorn. werken zijn:
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„Commentarii phytographici etc" (1838—'40),
„Systema Piperacearum" (1844), „Genera Cactearum" (1839), „Analecta botanica indica"
(3 din, 1850—'52), „Flora Indiae Batavae"
(1855—'61), „Annales Musei Lugduno-Batavi",
„Sumatra, seine Pflanzenwelt and dessen Erzeugnisse" (1862). „Choix des plantes rares ou
nouvelles cultivees et dessinOes dans le jardin
botanique de Buitenzorg" (1863), „Prolusio
florae japonicae" (1865—'67), „De Palmis Archipelagi indici" (1868) en „Illustrations de la
fore de 1'Archipel indien" (1870).
Miguel (JOHANNES), een Duitsch rechtsgeleerde en staatsman, geb. 21 Febr. 1828 to
Neuenhaus in Hannover, was eerst advocaat
in Gottingen, nam in 1855 in woord en schrift
a. d. Hannoverschen regeeringsstrijd deel en
was in 1859 een der oprichters v. d. „Nationalverein". Sedert 1864 afgevaardigde naar d.
T weede Kamer v. Hannover, zette hij zijn
krachtigen tegenstand tegen d. regeering v.
zijn land voort. Na d. inlijving v. Hannover
in d. Pruisische Kamer v. Afgevaardigden
(tot 1882) en daarna (v. 1886—'87) in d. Rijksdag
gekozen, deed miquEr, zich als een der ijverigste
Duitsche nationaal-liberalen kennen. Sedert
1865 burgemeester v. Osnabruck, v. 1870—'73
directeur v. d. discontobank in Berlijn en
sinds 1880 burgemeester v. Frankfort a. d. M.,
werd deze werkzarne staatsman in 1882 ook
lid v. 't Heerenhuis, terwijl hij in 1884 tot
lid v. d. Pruisischen staatsraad gekozen werd.
Sedert 1890 is hij minister v. Financier voor
't Duitsche rijk.
noemt men d. bergbewoners
Miquelets
v. d. Pyreneen, die weleer in tijd v. oorlog
dienst deden. Bij 't begin v. d. oorlog met
Spanje in 1689 richtte Lodewtjk XIV 100
compagnieen Fransche miquelets op onder d.
naam fuseliers de montagne en in 1744 richtte
men andermaal 2 bataljons op, weike in 1763
ontbonden werden. Bij 't begin der Fransche
omwenteling zag men d. Fransche miquelets
opnieuw, thans onder d. namen chasseurs des
montagnes en chasseurs-bons-tireurs ; na d. vrede
v. 1795 werden deze weder ontbonden. Napoleon stichtte in 1808 een korps partijgangers
onder d. naam miquelets francais, welke
in d. Spaansche oorlogen d. grootste dionsten
bewezen.
Mira, een ster in d. Walvisch (door Bayer
met o aangeduid), die haar naam, „d. verwonderlijke", heeft naar d. merkwaardige veranderingen v. haar lichtintensiteit. In 't ttjdsverloop v. 332 d. 1. u. volbrengt zij die, waarbij
zij tijdelijk geheel verdwijnt on in haar grootste
helderheid zich als een ster v. d. 2e grootte
'vertoont. Doze veranderingen zijn echter niet
geregeld on daarom kan 't tUdstip v. een
bepaalde helderheid niet met zekerheid worden
voorspeld. hoewel zij d. 't oudst bekende der
veranderlijke sterren is en na Fabricius in
't laatst der 16e eeuw o. a. door Wurm, die
een belangrUke verhandeling over haar schreef,
waargenomen is.
Mirabeau

(GABRIEL HONORE RIQUETTI,

gnat' DE) werd 9 Mrt 1749 op 't kasteel Bignon
in Provence geb. d. Schitterende rol, die hij
in d. eerste maanden der groote Fransche
omwenteling gespeeld heeft, maken hem niet
minder dan d. zonderlinge lotgevallen zijner
jeugd tot een waardig lid v. een a. talentvolle
personen zeer rijke familie. d. Arrighetti (oorspronkelijke Italiaansche naam der Riquetti),
in d. 13e eeuw om staatkundige redenen uit
Florence n. Provence geweken, namen daar
spoedig hun plaats onder d. eerste geslachten
des lands in en streefden in macht en popu-
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lariteit weldra d. meesten voorbij. In dbUzondere geschiedenis v. dat gewest hebben
d. Riquetti een gewichtig aandeel. d. Naam
MIRABEAU namen zij a. naar een landgoed,
omstr. 1580 door 't hoofd der familie aangekocht. Van meer algemeene bekendheid zijn
d. grootvader en vader v. d. grooton redenaar„
in dit artikel genoemd. d. Eerste, een militair
v. eon stout en trotsch karakter, verdedigde
in 1705, in d. Spaanschen, successie-oorlog,
een brug over d. Adda met zulk een verwoedheid, dat 't aantal en d. hevigheid zijner wonden alien in d. waan bracht, dat hij dood
was. Na 't doorstaan v. vele smarten genezen,
maar nog altijd met talrijke gebreken (overblijfselen v. d. gevaarlijken strijd) behept,
placht hij vaak to spreken v. d. dag „waarop
hij gesneuveld was". Zijn oudste zoon, v. een
geheel anderen aard, beoefende d. letterer en
wetenschappen, vooral d. staathuishoudkunde,
en noemde zich als zoodanig „l'Ami des Hornmes". En diens oudste zoon was Gabriel,
over wien wij hies spreken. Reeds v. zijn prille
jeugd was deze ztjn vader minder lief om
zijn leeltjk gelaat, dat er later nog niet beter
op werd door d. kinderpokken, en om zijn
opvliegend karakter. Orn dit to temmen werd
Gabriel op zijn 15e jaar naar d. verbeterschool
v. d. abt Choquard gezonden, waar hij tevens
veel kennis opdeed. Drie jaar later werd hij
als onderofficier bij een artillerie-regiment
geplaatst, maar hij had 't ongeluk een meisje
to behagen, waarop zijn kolonel verliefd was.
Door dozen laatste dienvolgens grovelijk beleedigd, verliet hij zijn standplaats en begaf hij
zich n. Parijs. Voor deze daad werd hij door .
zinverbtda nforv.'teild
Rhe opgesloten, waar hij bleef, totdat hij
met een infanterie-regiment deel mocht gaan
namen a. een expeditie tegen d. Genueezen
op Corsica. MIRABEAU gedroeg zich uitstekend
en vatte zooveel liefde voor d. militaire
loopbaan op, dat zijn vader bij zijn terugkomst
veel moeite had hem tot zijn eigen studien,
in 't bUzonder d. staathuishoudknnde, over to
hal en. In 1772 huwde GABRIEL d. eenige dochter
v. d. markies De Marignone; maar 't jonge
gezin, slechts karig door d. ouders der beide
echtgenooten ondersteund, verteerde zoo veel,.
dat na den jaar d. schulden zeer hoog liepen on
men toen besloot, d. man 't bestuur zijner zaken
gerechtelUk to ontnemen en hem 't stadje Manosque als verbanningsplaats aan to
Toen MIRABEAU die plaats verliet, om met d.
baron De Villeneuve (die zijn zuster beleedigd
had) to duelleeren, verzocht en verkreeg zijn
vader d. vergunning hem op 't kasteel If (niet
ver v. Marseille) to laten opsluiten, waar htj
hem zeer strong deed behandelen en zelfs
correspondentie met zijn vrouw on verdere betrekkingen verbood. Die gevangenschap werd
eenige jaren later op ben ander kasteel voortgezet en vervolgens in een moor vrijer opont- houd binnen 't stadje Pontarlier (in 't oosten•
v. Frankrijk) veranderd. Daar maakte hij kennis met d. ouden markies De Monnier on werd
htj verliefd op diens jeugdige vrouw SophieRuffey, met wie hij eenigen tijd later 't echtelUke huis ontvluchtte (1776). Eerst begaven zij
zich n. Zwitserland on daarop n. Holland,.
waar MIRABEAU to Amsterdam met schrijven
en vertalen d. kost won. Reeds vrooger had
hij een „Essai sur le Despotisme" geschreven..
d. Verliefden mochten echter hun vereeniging
niet lang genieten; na eenige maanden werden
zij door agenten der Fransche politie gearresteerd en n. Frankrijk teruggevoerd. Sophie
werd in een soort v. vorbeterhuis geplaatst:
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en MIRABEAU in d. gevangenis v. Vincennes
•opgesloten. Ofschoon strong bewaakt en ruw
.behandeld, kreeg hij toch v. d. commandant
Terlof om a. Sophie brieven te schrtiven en
•antwoord v. haar te ontvangen. d. Kopie6n,
.die d. commandant v. allo door MIRABEAU.
:geschreven brieven onder zich hield, zijn in
1792 door Manuel (destijds ambtenaar bij d.
Republiek) gevonden en uitgegeven, dit zijn
d. zoo beroemd geworden „Lettres a Sophie".
In then kerker bleef MIRABEAU tot 1780. Toen
begon zijn vader eenigszins zachter gestemd
te worden, misschien wel hoofdzakeltjk omdat
GABRIEL, d. oudste zoon, 't toekomstig hoofd
der familie was en diens eenige zoon bij d.
znarkiezin De Marignone onlangs gestorven
'was. Hij verlangde althans, dat man en vrouw
^rv eer vereenigd zouden worden, maar d. familie
De Marignone was onwillig; er werd een pro•ces gevoerd voor 't parlement v. Aix; GABRIEL
,bepleitte zijn eigen zaak met die wegsleepende
-welsprekendheid, die hem later tot d. eersten
Tedenaar v. d. nieuwen tijd maakte, maar zag
.zich toch zijn eischen bij 't vonnis ontzeggen;
't huwelijk werd ontbonden verklaard. Sedert
4s MIRABEAU niet weer getrouivd, maar hij nain
later tot zoon aan zekeren Lucas de Montigny.
Uit d. gevangenis bevrijd, deed hij een reis n.
-Engeland en schreef hij politieke brochures
over d. vragen v. d. dag, als over 't openstellen
v. d. Schelde (waarover toen tuss. onzen Staat
en keizer Jozef II verschil was), over d.finan.cieele operation, die toen in Frankrijk plaats
grepen enz. In 1786 belastte d. minister Calonne
hem met een zending n. 't hof v. Berlijn, om
-daar d. verandering gade to slaan, die d. dood
v. Frederik d. Groot° in d. staatkunde der
Duitsche hoven zou brengen; een doel, waarin
d. gezant niet slaagde. Zijn „Correspondance
du Cabinet de Berlin" en zijn „Histoire secrete
de la cour de Berlin" hebben ook weinig
staatkundig belang.
Toen in Mei 1789 d. Nationale Vergadering
bijeen moest komen, werd MIRABEAU door d.
Provencaalschen adel uitgesloten v. 't recht
op to treden, maar met des to moor gretigheid door d. derden stand als afgevaardigde
gekozen. Nu begon MIRABEAU'S schitterende
staatkundige loopbaan, die bij machte is geweest al d. verkeerdheden zijner jeugd to
•doen vergeten. Wat zijn politieke gezindheid
betreft, was hij een voorstander v. d. rechten
des yolks, maar tevens handhaver v. die des
vorsten; hij zag in d. verbinding Bier beide
t ware doel der revolutie.
Nu en dan mag hij, door d. stroom der
nieuwe begrippen meegesleept, wat to ver
zijn afgedwaald, steeds keerde hij terug tot
't verheven standpunt, dat hij zich gekozen
had. Aantijgingen als die, dat hij een bewerker
zou geweest zijn v. d. volksoploop, welke op
5 en 6 Oct. 1789 't koninklijk gezin dwong.
Versailles voor Parijs to verlaten, zijn in d.
laatste jaren volkomen wederlegd, o. a. in
't bekonde work v. Thiers, „Histoire de la
Revolution francaise".
Reeds aanstonds toonde MIRABEAU, wat hij
zich v. d. bijeenkomst der Staten voorstelde,
door na d. eerste zitting eon verslag v. 't verhandelde te laten drukken, dat door d. regeering wel spoedig verboden, maar toch onder
een anderen vorm door hem voortgezet werd.
In d. vergadering speelde hij al spoedig d.
eerste rol, zoowel door d. helderheid zijner
inzichten als door zijn ongeevenaarde welsprekendheid. Hij was onder d. eersten. die er
op aandrongen, dat adel, geestelijkheid en
derde stand to zamen, niet afzonderlijk, zouden
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beraadslagen; hij ontwierp een verklaring v.
d. rechten v. d. mensch, die als inleiding en
grondslag voor d. in te voeren constitutie
moest dienen. Van zijn gevoelen omtrent d.
koninklijke macht gaf hij blijk door met
warmte voor 't recht des konings d. besluiten der nationale vergadering te verwerpen ('t zoogenoemde recht v. veto) te strijden.
Hij was dan ook in d. verschill. clubs, zoowel
in die der gematigden als in die der later zoo
berucht geworden Jacobijnen, evenzeer gezien
en in beide beheerschte hij door d. kracht
zijner rede aller gemoederen. Later werd hij
door zijn vrienden meer onmiddellijk in aanraking gebracht met d. koning en d. koningin,
wien hij beloofde voor hun rechten te zullen
strijden en v. wie hij geldsommen ontving,
minder te beschouwen als prijs voor 't uitvoeren v. daden, die toen geheel in zijn geest
vielen, dan als een geschenk, dat hij noodzakelijk moest aannemen, om zijn vele schulden
of te doen. Die omstandigheden lekten gedeeltelijk uit en, toen d. talentvolle redenaar bij
d. debatten 's konings recht over oorlog en
vrede met vuur verdedigd had, ventte men
in d. straten v. Parijs een pamflet, getiteld
„Groot verraad v. graaf MIRABEAU". In een
volgende zitting moest hij a. 't door hem
gedane voorstel een wijziging geven, om d
voor zijn plannen zoo noodige populariteit
eenigszins te herwinnen. 't Zelfde stelsel v.
gematigdheid bracht hem er toe, zich krachtig
te verzetten tegen een maatregel, dien men
ten nadeele v. d. uitgewekenen wilde nemen
en die tevens verdere emigration moest beletten. Zoo bestreed hij d. blinde handhavers
v. 't oude en de al to ijverige hervormers met
d. zelfden ijver en d. zelfden moed, zich altijd
holder voor oogen stellende, wat Frankrijk
door d. revolutie moest worden. En wie weet
wat gebeurd ware, indien d. groote redenaar

en staatsman niet te midden v. d. gebeurtenissen, waarop geheel Europa 't oog gevestigd
hield, uit 't leven was weggenomen. Hij overl.
na een kortstondige ziekte, 2 Apr.1791, slechts
42 jaar oud. Volgens besluit der nationale
vergadering word zijn lijk bijgezet in d. kerk
van s. Genoveva, die voortaan onder d. naam
Pantheon bestemd was, d. graven v. Frank rijks
groote mannen to bevatten, die zich jegens
't vaderland verdienstelijk gemaakt hadden.
d. Woede v. 't gepeupel in 1792 ergerde zich
a. d. nagedachtenis v. d. gematigden revolutionnair. MIRABEAU'S lichaam werd opgegraven
en smadeltjk uit d. eervolle rustplaats weggenomen, die 't yolk hem nog geen 2 jaar
geleden had aangewezen. Een complete uitgaaf
zijner werken is: „Oeuvres de Mirabeau, precedees d'une notice sur sa vie et ses ouvrages,
par M. Merilhou" (Parijs 182b—'27). Voor zijn
leven is eon nauwkeurige bron „Mernoires
biographiques. litteraires et politiques do
Mirabeau, ecrits par lui•meme, par son per°,
son oncle et son fils adoptif" (1834). Verder
verscheen in 1887 een biographie v. hem,
geschreven door Guibal, en in 1889 een door
Alfred Stern (2 dln).
d. Jongere broeder v. d. grooten redenaar,
Boniface, was eveneens lid v. d. nationale
vergadering als lid v. d. adel en betoonde
zich een hevig voorstander v. d. oude orde v.
zaken. Om zijn dikte werd hij btjgenaamd
Tonneau ('t vat). In 1791 uitgeweken, voerde
hij een regiment aan, toen Conde met d. uitgewekenen Frankrijk ging aanvallen met hulp
v. Oostenrijk, doch hij overl. reeds op 't einde
v. 1792.
Mirac, een ster v. d. derde grootte in
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Bootes. Zij is een dubbelster, bij welke d.
kleinste om d. grootste loopt in een tijd, die,
ruw berekend,.op omstr. 200 Caren is bepaald.
d. Onderlinge afstand der beide sterren, v.
welke d. grootste helder geel en d. kleinste
helder blauw is bedraagt 2*,6.
Mirach, eon ster v. d. tweede grootte in
d. gordel v. Andromeda, door Bayer met t3
aangeduid; zij behoort tot die drie, in een
rechte lijn staande sterren, welke t. 0. v. d.
ruit staan, die Pegasus voorstelt. Van die
drie staat Mirach 't naast a. Pegasus. Zij heeft
een weinig t. N. v. zich d. nevelvlek in
Andromeda, een v. d. merkwaardigste des
hemels.
Miradsj noemt men bij d. Arabieren 't
hemelvaartsfeest v. Mohammed.
Miraeus (AUBERTUS), eigOlilijk LE MIRE, geb.
to Brussel 30 Nov. 1573, was een der geliefdste
leerlingen v. Justus Lipsius. Hij omhelsde d.
geestelijken stand en werd kanunnik der
kathedraal to Antwerpen, waarbij hij nog
andere kerkelijke betrekkingen verkreeg. In
1610 werd hij naar d. Vereenigde Nederlanden
gezonden tot 't bijleggen v. eenige kerkelijke
geschillen, tuss. d. republiek en d. R.-Kath. ter
zako v. 't Bestand ontstaan. Later werd hij
aalmoezenier on bibliothecaris v. d. aartshertog Albertus en in 1624 deken te Antwerpen on vicaris-generaal v. d. bisschop. Hij
over!. to Antwerpen, 9 Oct. 1640. Talrijk zijn
's mans geschriften (bij Paquot opgenoemd),
v. welke die over geestelijke of monnikenorden d. minste waarde hebben. Belangrijk
daarentegen zijn zijn verzamelingen v. historische bescheiden. waarvan d. „Codex donationum piarum" to Brussel in 1624, d. „Diplomata
Belgica" aldaar in 1627, een vervoig daarop
in 1630 on „Notitia Ecclesiarum Belgii" aldaar
mede in 1630 zijn uitgegeven. d. Geleerde
Foppens heeft doze verzamelingen, vermeer
-derd met supplementen, opnieuw uitgegeven
onder d. titel „A. Miraei Opera diplomatica
et historica" (1734). Minder waarde hebben d.
twee historische werken v. MIRAEUS: „Rerum
toto orbs gestarum chronicon, ab anno Chr.
1200 ad nostra usque tempora" (Antwerpen
1608) on „Rerum Belgicarum annales" (Brussel
1 624).
Mirage (v. mirer,, spiegelen) beteekent
luchtspiegeling en wordt niet zelden gebezigd
voor fata morgana (zie dat art.).
Mira,.k, een ster v. d. tweede grootte in
d. Grooten Beer. Zij is een der sterren v. d.
grooten vierhoek, liggende in 't verlengde
v. d. lijn, die v. d. Poolster naar Dube (zie
Dube) loopt.
Miramar, een keizerlijk lustslot, door
aartshertog Maximiliaan, d. lateren keizer v.
Mexico, gebouwd on door beerlijke parken
'en plantsoenen omgeven; 't is wonderschoon
gelegen a. d. Adriatische Zee in d. nabijheid
v. Tril3st on heeft belangrijke verzamelingen,
vooral v. Egyptische oudheden.
Miramichi, een 192 KM. lange rivier in
d. Canadasche prov. Nieuw-Brunswijk; zij
mondt in d. s. Laurensgolf uit. d. Steden NewCastle en Chatham liggen a. haren oever.
Miramolin is een Spaansche verbastering v. 't Arab. emir al moemenin on beteekent
vorst der geloovigen. khalif.
Miramon (MIGUEL), een Mexicaansch generaal, geb. 29 Sept. 1832 in d. stad Mexico,
werd in 1858 generaal, deed Comonfort vallen
en Bet zich 2 Jan. 1859 door d. clericalen zelf
tot president kiezen. 22 Dec. 1860 werd hij
echter door d. liberalen bij Calpulalpam overwonnen ; hij moest voor Juarez d. wijk nemen
VI.
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en ging n. 't buitenland.thj leefde vervolgens,
na een mislukte poging om in Veracruz to
landen (1866), tot 't einde v. 1866 in Europa,
stelde zich ter beschikking v. keizer Maximiliaan en maakte in 't voorjaar a. 't hoofd v.
een klein lager d. tocht v. Maximiliaan n.
Queretaro mede. Hier werd hij met Mejie on
d. keizer zelf 19 Juni 1867 gefusilleord. Een
levensbeschrijving v. MIRAMON verscheen in
1886 to Parijs.
Mirandola, een stad in d. Italiaansche
prov. Modena met 13 300 inw.; zij heeft een
schoone dom, een technische school on een
oud slot, eenmaal d. residentie v. graaf Pico
v. Mirandola. d. Inwoners oefenen rijstbouw
weverij uit. 't Graafs. Mirandola werd in
1619 een hertogdom on kwam in 1710 a.
Modena.
Mirbel (CHARLES FRANcOIS), eig. BRISSEAUMIRBEL geheeten, een bekend Fransch botanicus, gob. 27 Mrt 1776 te Parijs. In 1808 werd
hij prof. a. d. universiteit en in 1829 a. 't natuurkundig museum aldaar on hij over!. 12 Sept.
1854 to Champerret bij Parijs. Groote verdienste heeft MIRBEL zich verworven voor d.
vooruitgang v. d. plantkunde in Frankrijk,
terwijl hij d. opmerkzaamheid zijner vakgenooten vooral op d. anatomie en physiologie
der planten vestigde. Ztjn voorn. werken zijn
„Traite d'anatomie et de physiologie vegetale" (2 dln, 1802), „Exposition de la theorie
de l'organisation vegetale" (1809) en „Elements
de physiologie vegetale et de botanique" (1815).
Mirecourt (EUGENE DE), eigenl. JACQUOT
geheeten, een Fransch schrijver, geb. 19 Nov.
1812 to Mirecourt (Vogezen). Hij was eerst
leeraar to Chartres, wijdde zich vervolgens to
Parijs a. d. letterkunde on ging in 1861 in een
klooster on later als zendeling n. Otaheiti,
waar hij 13 Febr. 1880 over!. Hij schreef
behalve pamfletten biographische schetsen,
getiteld „Contemporains" (100 deeltjes, 1854
t. '59, nieuwe dr. 3 din, 1866—'67), verscheidene
romans on andere werken. o. a. een „Dictionnaire des sciences catholiques" (1865). Veel
opzien baarde zijn werk „Maison Alexandre
Dumas et comp., fabrique de Romans" (1845).
Mires (JuLEs), een Fransch bankier v.
Joodsche afkomst, geb. 9 Dec. 1809 to Bordeaux. Hij vereenigde zich in 1848 met d.
effectenhandelaar Millaud on wikkelde zich
met dezen in zeer gewaagde speculaties. In
1861 word hij 'wegens slecht beheer v. een
spoorwegkas. waarover hem 't beheer was
opgedragen, tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Wel werd hij hiervan vrijgesproken,
doch zijn reputatie was voor goad verloren.
6 Juni 1871 overt. d. eens gevierde man op
een landgoed v. zijn zoon, nabi,j Marseille.
Miri, een Perzisch woord, dat schat v. d.
emir of vorst beteekent; ook een grondbelasting in Turkije, die d. sultan v. zijn leenmannen trekt.
Mirfield, een fabrieksstad in 't Engelsche
graafs. York, a. d. Calder gelegen, met 11 700
inw., die wol waren fabriceeren.
Miridieten, Miredieten of Mirdieten,
d. voorn. der midden-Albaneesche stammen;
zij wonen in 't landschap Doekadsjin a. d.
midden-Drin in een ontoegankelijk bergland,
dat op 30 vk. mijlen circa 30 000 inw. heeft..
Zij leven v. geiten- en schapenteelt on landbouw, in 't Z. ook v. wijnbouw on verkeeren
nog in echt patriarchalen toestand. 't Oudste
familielid staat a. 't hoofd der familie, die
dikwijls tot 200 man aangroeit, daar met
uitzondering v. d. gehuwde dochters alle laden
in huis blijyen. Aan 't hoofd v. d. stam staat
31
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sedert 't begin der 18e eeuw een erfelijk vorst,
,,Kapitein" geheeten, die door d. Turken ale
Pasja en Kaimakam beschouwd wordt; want
(I. band met Turkije is slechts zeer los en
berust hoofdzakelijk op vrije overeenkomst.
Bekend is d. kapitein Prenk Bib Doda, die in
1811 a. d. regeering kwam. 't Land is in acht
barjaks verdeeld, a. wier hoofd erfelijke barjaktaren, dat zijn vaandeldragers, staan. d.
Miridieten zijn, circa 3000 Mohammedanen uitgezonderd, R.-Kath.
IVIirliflore, eigenl. iemand, die d. bloemen
bewondert; een pronker, modeheertje.
Miroton is een gerecht v. stukjes vleesch,
eierdooiers, gekookte rijst, in melk geweekt
brood enz.
Mirre, Zie Myrrhe.
Mirten (Myrtacece), een uitgestrekte plantenfamilie, die grootendeels tuns d. keerkringen voorkomt en vooral in Nieuw-Holland
en sommige gedeelten v. Amerika geheele
wouden vormt. In Europa wordt zij slechts
door een enkel geslacht en een enkele soort
vertegenwoordigd, nl. d. iEyrtus communis,
volgens 't stelsel v. Linnaeus tot d. le orde
der 12e klasse (icosandria monogynia) behoorende, een altijd groene heester met eironde
of lijn-lancetvormige bladeren, alleenstaande
witte bloemen en donkerblauwe bessen. d.
Planten v. d. familie der mirten zijn boomen
of heesters met tegenovergestelde, meestal
leerachtige, doorschijnend gestippelde, geheel
gave bladeren en alleenstaande of tot bijschermen vereenigde bloemen, die meestal ieder
afzonderlijk door 2 schutblaadjes ondersteund
worden. d. Kelkbuis is min of meer met 't
vruchtbeginsel vergroeid; d. kelkzoom 4-6
tandig, dikwijis echter gaaf en dan als een
kapje afvallende. d. Bloembladen zijn 4-6 in
getal en met d. talrijke meeldraden, die veelvuldig a. hun voet tot den of meer bundels
vergroeid zijn, op d. keel v. d. kelk ingeplant.
't Vruchtbeginsel is 4 —6 hokkig, d. stijl enkelvoudig, d. stempel meestal onverdeeld. d.
Vrucht, in d. regel door d. kelkzoom gekroond,
is nu eons een meerhokkige zaaddoos, die a.
haar top met kleppen of een deksel openspringt,
dan weer een bes. d. Zaden zijn doorgaans
talrijk en zonder kiemwit. d. Mirten bevatten
bijna alle een groote hoeveelheid aetherische
olie, zoodat zij velerlei specerijen en aromatische geneesmiddelen opleveren. Hiervan
mogen tot voorbeeld strekken d. gedroogde
bloemknoppen v. d. kruidnagelboom (Cariophyllus aromaticus), in d. handel bekend onder
d. naam kruidnagelen, en d. door distillatie
uit d. bladeren der Melaleuca Cajeputi verkregen kajepoet-olie (Oleum cajeput).
Miry (CHARLES), een Vlaamsch toonkunstenaar, orkestdirecteur en componist, gob. 14
Aug. 1823 te Gent en overl. aldaar 5 Oct.1889.
Hij was sedert 1857 leeraar a. 't conservatoire
v. genoemde stad en schreef o. a. d. opera's
„Bouchard d'Avesnes", „Maria v. Bourgondie"
en „d. Keizer bij d. boeren", aismede eenige
koren, liederen enz.
Mirza, een Perzisch woord, dat vorstenzoon, prins beteekent, doch ook in 't algemeen
voor beer gebezigd wordt.
MIRZA SCHAFFY
is d. naam v. een Perzisch dichter (zie Bodenstedt; welk art. thans zou kunnon worden
aangevuld met d. mededeeling, dat Bodenstedt
19 Apr. 1892 overl. is).
Mirzapoer , een stad in d. Britsch Indiache Noordweslprovincien, divisie Benares, a.
d. rechteroever v. d. Ganges t. W.-Z.-W. v.
Benares gelegen; zij heeft talrijke pagoden
en moskeeen, tapijt-, katoen-, wol. en zijde-
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wevertj en drijft handel in katoen en graan..
't Aantal inw. bedraagt 83 000.
Mis of Misse (Fransch en .Duitsch messe),.
naar 't Lat. missa (est condo), d. i. , zooals d. kerkdienaar in d. oude Westersche kerk aankon;digde, dat „d. (voor d. niet-communiceerenden
besternde) godsdienstoefening geeindigd was"..
't Woord werd later gebezigd voor 't geheel
der voorn. kerkelijke plechtigheid in d. Kath.
kerk : d. gedachtenis aan- en d. (onbloedige)
vernieuwing v. 't offer des kruises, d. offerhande der nieuwe wet, die d. dienstdoendepriester dagelijks opdraagt; bestaande ire
't nuttigen v. d. geconsacreerde hostie en.
kelk, met d. gebeden en plechtigheden, daaraan verbonden. Doze plechtigheid heeft, al
naar zij v. gezang en muziek vergezeld gaat
of zonder dat verricht wordt, d. naam „zingende" of „stille" mis en naar gelang v. d.
gelegenheid, waarbij zij plaats heeft, die v.
feest-, ltjk- of zielmis, enz. In d. Protestantschekerk heeft men d. geheele plechtigheid afgeschaft. 't Boek, waarnaar zich in d. R.-Kath.
kerk d. ritueele plechtigheden der mis rege1 en, is ten gevolge v. een besluit der kerkvergadering te Trente op bevel v. paus Pius V
in 1570 opnieuw vastgesteld. Later is 't op
last v. Clemens VIII, in 1604, en v. UrbanusVIII, in 1634, herzien.
't Woord mis wordt ook gebezigd voor een,
openbarvk.lsmiden,
andere koopwaren, waartoe d. tuevloed v..
menschen bij d. viering v. 't avondmaalsfeest
aanleiding gat; uit dit kerkmis ontstond later 't woord kermis. Beroemd zijn d. missen of
jaarmarkten v. Leipzig, Frankfort, Moskou r
a. steden.
Nisjn-owgrde.
Misanthroop (v. 't Grieksch e misein, haten,.
on anthropos, mensch) beteekent menschenhater; misanthropie menschenhaat of menschenschuwheid. 't Tegenovergestelde v. doze
woorden is philanthroop on philanthropie. Met
't eerste deel v. bovengenoemde samenstelling
zijn ook andere composita gevormd. bijv. misandrie, afkeer v. mannen, misalethie, afkeer
v. d. waarheid, misogamie, afkeer v. 't huwelijk, misologie, afkeer v. d. overlevering, ver-achting v. d. wetenschappen.
Misce (afgekort M. en afgeleid v. 't Lat.
iniscere, mengen) beteekent in d. receptuur
meng1 Misce, fiat pulvis (afgekort m. f. ply.) ,
staat voor: Meng, maak poeders. Misceatur
beteekent eveneens: 't worde gemengd; misceatux, deter : 't worde gemengd en gegeven.
Miscellanea of miscellaneen (v. 't
Lat. miscere, mengen) beteekent gemengdeopstellen, gemengde mededeelingen, allerlei,
Mischna, Zie Talmud.
Misdrijf. In d. theorie v. 't strafrecht
heet misdrijf elke daad, die door d. strafwet
voor ongeoorloofd verklaard en met een straf
bedreigd wordt; Dat algemeene begrip splitst.
zich in drie soorten, heetende misdaad, wanbedrtjf en overtreding. Met d. eersten naam
worden bestompeld alle misdrOven, die bij d.
wet met een ltjf• of onteerende straf bedreigd
worden of, zooals men zegt, d. schuldige
crimineel maken; wanbedrijven heeten die,.
waarop een correctioneele straf staat; overtreding gebruikt men alleen v. d daden, die.
met politiestraffen strafbaar zijn. Doze verdeeling is alles behalve nauwkeurig on billijk
to noemen. Vooreerst toch rijst d. vraag..
of die verschill. benamingen grammaticaal
juist zijn. 't Antwoord hierop kan op dew
plaats achterwege bltjven ; tot verontschuldfging kan men aanvoeren, dat ons strafwetbook niets was dan d. vertaalde Fransche Code,
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Penal en dat men b%j die ook anderszins
niet altijd juiste vertaling er slechts voor
moest zorgen een onderscheid to vestigen,
analoog a. 'tgeen d. Fransche wetgever met
zijn crime, delit et contravention had bedoeld.
Is verder die verdeeling juridisch good ? Kan
een algemeene theorie v. strafrecht die drieledige splitsing, alleen op 't verschil v. straffen
gegrond, goedkeuren? Men zou juist 't omgekeerde verwachten en d. straiten willen toegepast zien naar d. aard der misdrijven.
Wilsgeerig zou dan ook een verdeeling v.
alle misdrijven naar bun innerlijk gehalte,
naar 't moor of minder gevaar, dat voor d.
maatschappij eruit ontstaat, zeer zeker juister zijn. Of dit evenwel in een wetboek
behoort uitgedrukt to zijn en of dit practisch
wel mogelijk zou wezen, is a. twijfel onderhe vig. Zulk eon verdeeling heeft men echter
ook in d. wet niet willen geven; zij heeft
met die drieledige verdeeling alleen d. cornpetentie der verschill. rechtscolleges willen
aanduiden, willen verklaren, hoe ver politiestraften konden uitgestrekt worden, in hoover
't feit onder 't gebied v. een correctioneele
rechtbank valt, waar 't eindelijk door d.
crimineele moet worden berecht. Anders toch
ware juister geweest een tweeledige verdeeling, die al d. strafbare daden splitste in
misdaden on politie.overtredingen, waarvan
d. eerste werkelijk met d. zedelijkheid strijdige
handelingen zouden ornvatten, terwtjl d.
laatste slechts inbreuken zouden zijn op een
wetsbepaling, zonder op zich zelf en in 't
algerneen immoreel to zijn.
Misenum, thans Cape of Punta di Miseno,
is d. westelijkste punt v. d. golf v. Pozzuoli,
bij Napels on Cumae. Doze kaap heeft zijn
naam gekregen naar zekeren Misenus, een
trompetter v. Aeneas, die door een Triton uit
ijvcrzucht aldaar zou verdronken zijn. Bij d.
kaap lag eertijds een stad; die tweemaal
verwoest is, eerst in 836 door d.Longobarden,
later door d. Saracenen. 't Was bij dit voorgebergte, dat d. oude Plinius omkwam bij d.
uitbarsting v. d. Vesuvius.
Miserere, d. i. „erbarm u". Naar dit in d.
Vulgata-vertaling eerste woord v. Ps. LVII
(„Miserere mei, Domino") hest dat R.-Kath.
kerkgezang, 'twelk inzonderheid in d. Lijdensweken gebruikt wordt en waarvan d. composition v. Allegri, Leo en Baj d. bekendste zijn.
Misgeboorte (Monstrum) is een misvormd
ter wereld gekomen vrucht. Zijn afwijkingen
komen op vier verschill. wtjzen tot stand.
Of zij ontstaan, doordien d. vrucht in grooter
getal of omvang dan normaal is deelen ontvangt gedurende d. ontwikkeling, bijv. zes
vingers, hoornuitwassen, twee milten enz.
(monstrositas per excessum); of door stoornis
in d. ontwikkeling en achterblijven v. sommige
deelen, zooals hersenloosheid, eenoogigheid,
hazenlip, gespleten gehemelte, ongesloten
borstwand, geheel of gedeeltelijk geopende
buikholte, ontbrekende of twijfelachtig gevormcle geslachtsdeelen, gebrekkig gevormde
handon, voeten, armen, beenen (Monstrositates
per defectum). Doze tweeds soort is d. meest
algemeen voorkomende; haar bestaan berust
gewoonitjk op een staan blijven in ontwikkeling gedurende een zeker tijdperk der vorming.
(d. Duitschers noemen dit Hemmungsbildungen). d. Derde wijze v. ontstaan dozer monsters
is door ineensmelting v. tweelingen, waarvan
sommige deelen in beide vruchten, andere
slechts in een vrucht tot geheele of gedeeltegeraken. Op daze wijs laat
hike
zich 't ontstaan v. een vrucht met twee
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hoofden, met vier armen on vier beenen, of
met drie onderste of bovenste ledematen verklaren. In meer enkele gevallen ontwikkelen
zich beide vruchten en blijven zij a. d. voor-,
achter- of zijvlakte aangehecht. Een vierde
soort v. misgeboorten ontstaat door misplaatsing der deelen (monstrositas per situm partium
mutatum), zooals bijy. waar 't hart a. d.
rechterzijde ligt; d. zoogenoemde hermaphroditisme is meestal eon monstrositeit v. 't
manneltjk geslacht, waar en misplaatsing
(hypospadia of epispadia) en achtergebleven
ontwikkeling als aanleiding moot beschouwd
worden.
d. Oorzaken der misvorming zijn onbekend.
't Beruchte verzien is in verreweg d. meeste
(zoo niet in alle) gevallen onvoldoende om d.
vorming v. monsters to verklaren (vergel.
„Bemerk. z. d. Abhandl. das Versehen der
Schwangeren enz." von I. L. van Praag;
„Monatschr. f. Geburtsk.", 1853). Onder 't yolk
is d. mooning niet zeldzaam, dat monsters
door d. aanwezigen deskUndige moeten „gesmoord" worden. In hoover vroegere tijden
andere zedelijke verplichtingen a. d. deskundigen voorschreven, is ons niet bekend; 't vermoorden v. rnisvormde kinderen zal wel nooit
regal geweest zijn, maar zeker is 't, dat thans
elk deskundige zich zede4jk verplicht acht,
ieder kind, hoe misvormd ook, zoo mogelijk'
in 't leven to houden.
Miskolcz, d. hoofdst. v. 't Hongaarsche
gespanschap Borsad met 32 630 inw., gelegen
a. d. oostel. voet v. 't Matrageb. in 't breeds
dal v. d. Szinyvabaches. In d. nabijheid bevinden zich steenlagen; d. inwoners verbouwen wijn on meloenen on drijven levendigen
handel in graan on vee.
Mis.kraarn (Abortus) is 't vroegtijdig ter
wereld komen v. een onontwikkelde vrucht.
d. Miskraam heeft bij d. mensch zelden voor
d. tweed° zwangerschapsmaand en nooit na
d. vijfde plaats; in d. vtjfde maand heat een
zoodanige verlossing een vroegtijdige verlossing en houdt op miskraam to zijn. 't Kenmerk eener beginnende miskraam is gewoonlijk vloeiing v. gestold blood, waarbij
later periodieke pijn in lenden en buik komt.
d. Aanleidende oorzaak is dikwUls gelegen in
hevige gemoedsaandoening, overmatige vermoeienis, algemeene zwakte, uitwondige beleediging der zwangere. Niet zelden ligt d.
oorzaak v. 't mislukken der vrucht in ziekelijken toestand v. doze; hetzij dat d. kiem
zelf zich niet ontwikkelt, terwijl d. overige
eideelen tot een zekere hoogte voortgroeien
('t zoogenoemde windei), 'tztj dat een bloeduitstorting op d. een of andere plaats der
vrucht (gewoonlijk op d. plaats waar 't vaatvlies met d. baarmoeder samenhangt) haar
verdere ontwikkeling onmogelijk maakt. Een
zeer algemeene oorzaak voor 't ontstaan der
bloeduitstortingen is overmatige prikkeling
(sapienti sat).

Misogan2ie, misologie enz., zie Misanthroop.

Mispelboom. Doze boom (Mespilus Germanica), tot d. natuurl. fam. der Pomaceae en
naar 't stelsel v. Linnaeus tot d. 5e orde der
12e klasse (Icosandria pentagynia) behoorende,
is in d. bosschen v. Noord-Europa to huis. Hij
groeit nooit hoog on wordt meestal op d.
rneidoorn geent. d. Bladeren zijn langwerpig
lancetvormig on v. onderen viltig, d. bloemen
ongesteeld en alleenstaaude. d. Tolvormige
bruins vruchten zijn eerst eetbaar, nadat zij
tuss. stroo in gisting zijn gekomen; zij zijn
eenigszins samentrekkend.
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Miss (een verkorting v. 't Eng. mistress,
meesteres, mevrouw) is eigenl. d. naam v.
een dame uit d. lageren adel in Engeland en
wordt algemeen gebezigd voor ons juifrouw.
Missie (v. 't Lat. missio) beteekent zending, ontslag; ook opdracht. Missio in partes
infidelium is een zending in d. streken der
ongeloovigen. Een missionaries of missionair is een zendeling of bekeeringsbode.
Een
regii zijn koninklijke zendboden.
missieve is een zendbrief.
Missigit, Zie Medsiid.
Mississippi (d. i. vader der stroomen), d.
langste rivier v. Noord-Amerika; zijn bron
nen, in 1832 door Allen en Schoolcraft opgespoord en in 1881 door Glacier nog nader
onderzocht, liggen in d. Amerikaanschen
bondstaat Minnesota, lets t. N. v. 47' N.-Br.
in d. ketens v. d. Zwarte Heuvels. Hij ontspringt hier op een hoogte v. 512 M. boven d.
zee en gaat door 't kleine Elk Lake en spoedig
daarna door 't Itascameer (479 M. boven d.
zee), dat gewoonlijk als zijn bron wordt aangemerkt. d. Rivier wordt nu door verscheidene afvloeiingen v. meren versterkt, vormt
zelve weer een aantal meren en wordt beneden d. eersten belangrijken waterval, d. Peckagama (432 KM. v. d. oorsprong), bevaarbaar;
't regelmatig stoombootverkeer gaat echter
slechts tot d. vallen v. s. Anthony. boven s. Paul,
stroomopwaarts. Bij s. Paul neemt d. Mississippi rechts d. Minnesota of s. Pet ersrivier
op en een weinig stroomafwaarts links d.
s. Croix River. Verder ontvangt ze rechts d.
Red Cedar, d. Des Moines en d. Missouri,
links d. Wisconsin, d. Illinois en d. Ohio, d.
grootste v. alle linker zijrivieren. Beneden
laatstgen. neemt zij alleen nog a. d. rechterzijde groote rivieren op, als d. White River,
d. Arkansas en d. Red River. Tot d. mond
v. d. Missouri, die om zijn langen loop en
grooten waterrijkdom eigenlijk als d. bronrivier v. d. Mississippi moest worden aangemerkt, vergezollen heuvelreeksen, die meestal
't aanzien v. steile rotsen (Bluffs) hebben en
d. hellingen v. grasrijke hoogvlakten vormen,
hare oevers. Ten Z. v. s. Louis wijken deze
„bluffs" echter steeds meer naar achteren; d.
rivier doorstroomt nu een breede laagvlakte,
die zij v. tijd tot tijd overstroomt, en wordt
ter weerszijden door een aantal doode armen,
meren en moerassen vergezeld. Na d. vereeniging met d. Ohio bij Cairo is d. Mississippi 1370 M. breed en zij neemt v. hieraf tot
d. splitsing nabij d. mond langzamerhand tot
op d. helft in breedte af. Daarentegen wordt
d. diepte aanmerkelijk grooter. Zij bedraagt
beneden d. Ohiomond bij hoogen waterstand 27 M., bij d. mond v. d. Red River
30 M., bij New Orleans en d. splitsing 36 M.,
bier en daar 45 M. Beneden d. mond v. d.
Red River begint d. delta v. d.
terwij1 zich n. rechts d. Atchafalaya, d. Plaquemine en d. Bayou la Fourche, n. links d.
Iberville vertakken, die in d. Golf v. Mexico
stroomen, nadat zich d. Plaquemine en Atchafalaya nog eerst vereenigd hebben. d. Hoofdarm vormt een vingervormig gelede delta,
waardoor d. stroom met zes mondingen (Noordoostpas, Pas a l'Outre, Oost-, Zuidoost-, Zuiden Zuidwestpas) in d. Golf v. Mexico valt.
Deze armen zijn circa 12 M., d. Zuidwestpas is
daarentegen 15 M. diep en kort voor d. mond
door zandbanken tot 3 a 4 M. dichtgeslibd; toch is 't gelukt d. Zuidwestpas v.
1876—'79 tot 9 M. nit te diepen. d. Gezamenlijke
deltalanden beslaan ongeveer 36 000 vk. KM.
of 655 vk. mijlen, d. i. een oppervlakte, groo-
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ter dan geheel Nederland; zij worden echter
nog jaarlijks overstroomd, zoodat zij nog
weinig meer dan half land, half water zijn.
d. Ontzaglijke slijkmassa's, die d. rivier n. zee
zendt, worden op jaarltjks 120 M 3 geschat.
Bij hoogen waterstand worden nog bijna alle
oeverlanden v. d. Mississippi door overstroomingen geteisterd, daar d. rivier dan niet in
staat is d. geheele aangevoerde watermassa af
to voeren. Aan die overstroomingen hebben d.
aangrenzende prairieen en savannen eensdeels
haar groote vruchtbaarheid, anderdeels haar
moerassig karakter te danken. Voor 't overige
is d. Mississippi in weerwil v. haar talrtjke
zandbanken on andere hinderpalen voor handel en verkeer een stroom v. d. grootste beteekenis: „een bemiddelaar tuss. d. Canadasche meren en 't s. Laurensgebied eenerztjds
en d. Golf v. Mexico anderzijds".Ontsprongen
in een streek, waar sneeuw en ijs zes maanden lang d. bodem bedekken en waar naaldboomen en mossen d. eenige planten zijn,
eindigt hij zijn loop in een bijna tropisch gewest, waar d. weelderigste gewassen 't aardrijk versieren. Langs zijn oevers vindt men
achtereenvolgens, v. N. n. Z. gaande, haver,
gerst, tarwe en mals, tabak, katoen, suikerriet en zuidvruchten. Een overvloedige oogst
loont schier overal d. moeite v. d. landman
en 't lijdt geen twij fel, of 't Mississippi-bekken,
een der grootste en vruchtbaarste ter wereld,
maar thans nog weinig bevolkt, zal eenmaal
een niet minder dichte bevolking huisvesten
dan nu Europa duet. d. Belangrijkste handelsplaatsen a. d. Mississippi zijn New Orleans,
Vicksburg, Memphis, Cairo, s. Louis, Davenport en s. Paul. — Zie Green, The Mississippi" (1882).
Mississippi (afgekort Miss.), een der zuidelijke staten v. d. Noord-Amerikaansche Unie,
met een oppervl. v. 2204 vk. mijlen on 1 131 600
inw.; zij wordt in 't Z. door d. Golf v. Mexico
en Louisiana, in 't 0. door Alabama en in 't N.
door Tenessee begrensd en in 't W. door d.
Mississippi v. Arkansas en Louisiana gescheiden. In 't midden vormt d. staat een ten
deele heuvelachtige hoogvlakte, d. „Uplands"
geheeten, die deels met prairieen, deels met
wouden bedekt is. Tuss. zijn westeltjke helling en d. Mississippi strekken zich wijde,
jaarlijks a. overstroomingen blootgestelde
landschappen met een menigte doode rivierarmen, moerassen en meren uit. d. Eenvor-

mige kust heeft geen enkele goede haven.
Op haar volgt een zandige vlakte met groote
wouden v. dennen, ceders. eiken en magnolieii,
afgebroken door moerassen met cypressen.
Naar d. Mississippi stroomt d. Yazoo, n. 't
Lake Borgue in Louisiana d. Pearl River en
n. d. Mobile d. Tombigby. 't Z. heeft een bijna
tropisch klimaat, d. laagvlakten hebben een
zeer vochtige lucht en worden veelvuldig
door koortsen bezocht. d. Rassentegenstelling
heeft wel is waar ook hier tot bloedige twisten tuss. blanken en zwarten aanleiding gegeven, maar over 't algemeen hebben d. laatsten zich hier toch meer in toom gehouden
dan in d. overige zuidelijke staten en in d.
Senaat en 't Huns v. Afgevaardigden een
goede verstandhouding getoond. Er zijn twee
universiteiten, een voor blanken en een voor
negers, en een college. In 1885 konden 16 pet
der blanken. die d. leefttid v. tien jaar bereikt
hadden, en 75 pct der zwarten Diet schrijven.
Ten gevolge v. d. bevrijding der slaven is d.
waarde en d. opbrengst v. d. bodem aanmerkelijk gedaald, daar d. bloei v. d. staat op d.

plantages berust en d. vrije neger zoo weinig
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mogelijk werken wil. 't Voorn. product is katoen
(in 1880 207 512 ton); voorts verbouwt men
rust in d. moerassige rivierdalen, suikerriet,
mais, tarwe, haver en bataten. d. Wouden
leveren bouwhout, terpentijn, teer en potasch.
d. Veetoelt, die vooral in d. prairieen op
groote schaal gedreven wordt, levert voornamelijk varkens en runderen. d. Industrie
is wet in bloei toegenomen, maar zij bepaalt
zich nog tot houtzagen, wol- en katoenweverij,
branderij en wagenfabricage. d. Spoorwegen
hadden in 1885 een lengte v. 3000 KM. d.
Voorn. handelsweg vormt d. Mississippi; d.
belangrijkste handelsstad is Vicksburg en d.
hoofdstad is Jackson a. d. Pearl-River. — Mississippi werd in 1682 door Frankrijk in bezit
genomen en in 1763 met uitzondering v. 't deel
t. Z. v. d. 31en breedtegraad door dit land a.
Engeland afgestaan en verviel daarna a. d.
Vereen. Staten, die 't met Alabama tot een
territorium vereenigden. In 1817 werd Mississippi weer v. Alabama gescheiden en als
staat in d. unie opgenomen. In d. burgeroorlog streed Mississippi a. d. zijde der zuidelijke
staten; 't was echter reeds in 1863 met d. val
v. Vicksburg overwonnen en werd in 1870
als staat in d. unie hersteld. 't Congres v. d.
staat telt 37 senatoren en 115 representanten;
naar 't congres v. Washington zendt Mississippi 2 senatoren en 6 representanten. d. Staat
is verdeeld in 73 counties (graafschappen).
Missolonghi
of Mesolongion, een
Grieksche vesting en d. hoofdstad v. 't nomos Acarnani6 en Aetoli6 met 6500 inw.,
ligt a. d. noordelijken ingang v. d. Golf v.
Patras en wordt beschermd door twee op
eilanden gelegen forten. 't Is d. zetel v. d.
nomarch en v. een aartsbisschop, vervaardigt
een soort kaviaar en drijft handel en scheepvaart. Missolonghi is beroemd geworden om
zijn aandeel a. d. Griekschen vrijheidsoorlog.
Reeds v. Nov. 1821-13 Jan. 1822 werd d. stad
door Maurokordatos tegen d. Turken met
goed gevolg verdedigd; evenrnin vermochten
d. Turken in 1823 d. sterke vesting in to
nemen; een derde belegering, v. 1825—'26,
dwong eindelijk d. bezetting na eon heldhaftige verdediging door gebrek a. levensmiddelen en munitie tot een uitval (22 Apr. 1826),
die echter mislukte, waarop d. in d. stad
teruggedrongen Grieken d. lont in 't kruit
staken en zoo met d. hen volgende Egyptenaren en Turken omkwamen. 18 Mei 1829 viol
Missolonghi wear in handen der Grieken. In
doze stad overl. 19 Apr. 1824 d. groote dichter Byron, voor wien er eon praalgraf is opgericht.
Missouri, d. grootste zijrivier v. d. Mississippi en een der belangrijkste rivieren v.
Noord-Amerika; zij heeft haar bronnen in 't
Rotsgebergte tuss. 43° en 44° N.-Br. en neemt
haar naam aan t. N.-N.-W. v. Gallatin (Montana)
a. d. Three Forks, waar zich haar bronrivieren,
Jefferson River, Madison River en Gallatin
vereenigen. Zij doorbreekt vervolgens in d.
zoogen. Gates in noordelijke richting d.00stelijke ketens v. d. Rocky Mountains en vormt,
n. 't N.-0. stroomend, boven Fort Benton d.
Groote Vallen, 27 stroomversnellingen, waardoor 't water in 't geheel 105 M. valt ; eon
v. doze, 26 M. hoog en 320 M. breed, is naast
d. Niagaraval d. grootste waterval v. N.-Amerika. Beneden Fort Benton stroomt d. Missouri
n. 't 0. en neemt zij links d. Monekis, d. Bear
River en d. Milk River, rechts d. Yellowstone
River op. Vervolgens wisselen d. Z.-Z.- oostelijke, Z.-oostelijke'en zuidelijke richting elk.
af. d. Missouri stroomt nu eerst door Dakota,
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vormt dan d. grens tuss. d. staten Iowa en
Missouri links en Nebraska en Kansas rechts,
neemt rechts d. Niobrara, d. Platte of Nebraska River en d. Kansas op en stroomt vervolgens door Missouri. Tegenover d. stad
Alton, boven s. Louis, vereenigt zij haar troebel, modderig water (vandaar haar naam, die
slijkrivier beteekent) met d. helderen stroom
v. d. Mississippi. Haar lengte bedraagt v. d.
verst verwijderde bronnen tot d. mond 4983
KM. ; zij is dus grooter dan d. Mississippi tot
't vereenigingspunt. Haar stroomgebied beslaat
1 344 130 KM2 of 24 458 vk. mijlen. 't Stoombootverkeer gaat bij hoogen waterstand (in
Juni) tot d. Groote Vallen, anders tot d. mond
der Yellowstone River en wordt v. Dec. tot
Mei of Juni door ijs onderbroken.
Missouri (afgekort Mo.), een der middelste binnenstaten v. d. Amerikaansche Unie,
met een oppervl. v. 3270 vk. mijlen en 2 168 400
inw.; 't wordt in 't 0. door d. Mississippi v.
Illinois, Kentucky en Tenessee gescheiden on in
't N. door Iowa, in 't W. door Nebraska, Kansas en 't Indianenterritorium en in 't Z. door
Arkansas begrensd. d. Missouri vormt eerst
d. grens tegen Nebraska en Kansas en verdeelt vervolgens 't land in haar oostelijken
loop in twee gelijke deelen. In 't N. bevinden zich golvende, vruchtbare prairielandschappen; 't Z. daarentegen wordt ingenomen
door d. 600 M. hooge uitloopers v. 't Ozarkgebergte en door een laagvlakte met moerassen, meren en dichte cypressenwouden t.
0. daarvan tot d. Mississippi. d. Mississippi
en d. Missouri zijn d. belangrijkste verkeersaderen v. 't land. Naar d. laatste stroomen
Kier d. Osage en d. Gasconade, waarop vooral
houtvlotten vervoerd worden. 't Klimaat is
zacht, op d. hoogvlakten gezond, in d.
sippivlakten daarentegen zeer ongezond en
afwisselend koud on hoot. Missouri is buitengewoon rijk a. steenkolen on ijzerertsen en
levert bovendien koper, zink en lood. d. Uitgestrekte wouden, vooral in 't W., leveren
een groote menigte hout voor d. uitvoer en
ztin rijk a. pelsdieren. d. Landbouw staat in
Missouri op een zeer hoogen trap on produceert vooral mais, haver, tarwe, tabak, rijst,
aardappelen, hennep, vias, wijn on in 't Z.
katoen. d. Veeteelt, voornamelijk d. varkens-,
runder- en schapenteelt, is v. gewicht. d.
Voorn. takken v. industrie Ain meelfabricage,
houtzagen, verpakking v. varkensvleesch en
vet, bewerking v. Uzer, tabak-, machine- en
wagenfabricage, vervaardiging v. landbouwwerktuigen, kleedingstukken en meubels en
bierbrouwerij. d. Spoorwegen hadden in 1886
een lengte v. 7998 KM. Aan hoogere inrichtingen v. onderwijs heeft Missouri 18 colleges.
Sedert 1755 zetten zich in Missouri Fransche
kolonisten neer; 't land maakte toen een deel
uit v. 't Fransche Louisiana, kwam in 1803
a. d. Vereen. Staten on werd in 1821 als staat
in d. Unie opgenomen. d. Tegenwoordige grondwet dagteekent v. 6 Juni 1865. 't Congres v.
d. staat telt 34 senatoren en 131 representanten; in 't Congres to Washington is Missouri
door 2 senatoren on 13 representanten vertegenwoordigd. d. Staat is in 114 counties (graafs.)
verdeeld, d. hoofdstad is Jefferson-City.
Mist heeten d. somwi.jlen over d. oppervlakte der aarde zichtbaar zwevende dampen,
zoodat d. mist een neerslag v. d. waterdamp
in d. lucht is. Omdat er bij een warme lucht
meer waterdamp in een opgelosten en onzichtbaren staat kan gehouden worden dan
in een koudere, moot, wanneer d. lucht reeds
tamelijk met dampen verzadigd is, elke ver•
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laging v. temperatuur een neerslag v. waterdamp, dus mist, teweeg brengen. Evenzoo
ontstaat mist, wanneer boven een vochtigeb
warmen grond een koudere luchtlaag ligt,
omdat d. v. d. grond opsttjgende dampen in d.
lucht neergeslagen worden. Op geltjke wijze
ontstaat d. avond mist boven moerassen,
rivieren en moron, omdat 't water nog warmer is dan d. zich daarboven bevindende
lucht. Vormt d. mist zich 's morgens, dan
wordt htj opgelost, wanneer d. zon bij haar
rijzen d. temperatuur weer toereikend verhoogt. Men zegt dan d. mist trekt op. Is
dit evenwel niet 't geval, geltjk zulks in 't
voor- en najaar- en '8 winters dikwerf plaats
heeft, dan blijft d. mist d. geheelen dag
handen, tenzij htj door d. wind verdreven
wordt.
Mistral (v. 't Lat. magister en 't Ital.
maestrale; Fransch maitre, omdat hjj niet zelden d. baas speelt) is d. naam v. een hevigen
noorden- en noordwestenwind, in Zuid-Frankrijk v. d. Cevennen n. d kusten der Middell.
Zee waaiende. Bij d. Ouden stood hij als
Circius bekend (vent de cers). Meestal guur,
koud on schraal, is hij voor 't leven v. planten, dieren en menschen niet zelden zeer
nadeelig; vooral d. zieken, die in 't zachto
klimaat v. Provence op herstel v. gezondheid
hopen, en d. eigenaars v. olijf boomen vreezen
hem. Kenmerkend voor d. heerschenden
invloed v. d. Mistral is, dat d. meeste boomen in Provence en Languedoc met d. toppen naar 't zuidoosten overhellen. Bij groote
hevigheid duurt hij gewoonlijk slechts weinige
dagen, bij rnindere sterkte echter wel eens
weken achtereen. Tot op d. kust v. Italie.
Sardinia, d . Balearen en Algiers doet deze
noordenwind zich golden. Bezorgt hij vaak
menig ongeval, als luchtzuiveraar doet 14 in
d. moerassige kustlanden v. Zuid-Frankrijk
beIangrijke diensten, waarom 't, met 't oog
op d. Mistral, v. Avignon bijv. heet:
„Avignon la venteuse, sans le vent la
[venOneuse".
d.i. Avignon de windstad, zonder den wind
[een giftstad.
Mistral (FREDERIC), een Provencaalsch dichter, gab. 8 Sept. 1830 te Maillane (depart. der
RhOnemondingen), waar hij als ambteloos burger leeft. Door zip epos „Mirelo" (met een
Fransche vertaling in 1859 te Avignon uitgeg.)
spoorde hij tot d. stichting v. 't genootschap
„Lou Felibrige" aan, dat d. Provencaalsche taal
weer zou doen herleven. Ook schreef hij een
„Grand dictionnaire de la langue d'oc moderne"
(1878).
Mistress is d. titel, waarmee men in Engeland d. gehuwde dames aanspreekt: mevrouw.
't Wordt echter ook gebezigd in d.beteekenis
maitresse, bijzit.
Mitau, d. hoofdstad v. 't voormalige hertogdom en 't tegenwoordige Russische gouvernement Koerland, met 30 040 inw., nabij d. ult.
monding v. d. Drixe in d. Aa gelegen. 't Heeft
een gymnasium en drijft levendigen handel
in hout, graan, vlas en lijnzaad. 't Slot v. d.
voormalige hertogen, in 1738 gebouwd, is tegenwoordig d. zetel v. d. Russischen gouverneul
en zijn ambtenaren. In d. jaren 1798-1807
was 't 't toevluchtsoord v. Lodewijk XVIII
v. Frankrijk. Mitau, dat in 1271 onder d.
grootmeester der Duitsche Orde, Konrad, gesticht werd, was v. d. 16e eeuw of d. residentie
der hertogen v. Koerland; v. 1658—'60 was
't in handen der Zweden; 't werd daarna door
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d. Russen genomen, die 't slot verwoestten,
en kwam in 1795 voor goed a. Rusland.
Mitchell (DONALD GRANT), een Amerikaansch schrtIver, bekend onder 't pseudoniem
MARVELL, gab. in Apr. 1822 to Norwich
(Connecticut), was v. 1853—'55 consul in Venetia
en leeft sedert op an goed Edgewood op
Newhaven. De voorn. zijner werken zijn:
„Reveries of a bachelor" (1850), „Dream Life
(1851), „My farm at Edgewood" (1863), „Wet
days at Edgewood" (1874), „Rural studies" (1867)
on „About old story-tellers" (1877).
Mit ford (MARY RUSSEL), een Engelsche
dichteres, gab. 16 Dec. 1786 to Arlesford
(Hampshire), overt 10 Jan. 1855 to Smallow.
field. Zij schreef behalve verscheidene historische treurspelen („Julian", 1823, „The Foscari", 1866, „Rienzi", 1828, „Charles the first",
1829) vooral vertellingen, waarin zij 't Engel.'
ache on 't Amerikaansche landleven schildert
(„Our Village", 1824—'32, 5 dln, 2e dr. 1863,
„Belfort Regis", 2 dln, 1835, „Country Stories",
1837). Ook schreef zij „Literary recollections"
(3 din, 1852)i haar drama's worden kort voor
haar dood in 2 dln verzameid uitgegeven.
Haar leven beschreef L'Estrange (3 dln, 1870,
en 2 dln, 1882), die ook haar brieven uitgaf.
Mithras, een godheid, in d. Zend-Avesta
voorkomende. Zij wordt ook vermeld bij Herodotus en wel als d. planeet Venus. Doch
meer waarschijnlijk is d. opvatting, die er d.
zonnegod door verstaat. Hij werd bij d. Perzen afgebeeld met 't gezicht v. een leeuw,
't hoofd met een tulband omwonden en in
elke hand stierenhorens dragende. Ook tot in
Duitschland drong tijdens 't Romeinsche keizerrijk d. Mithrasdienst door en daar word
deze godheid voorgesteld als een man, die
met d. hand een stier volt en a. weersztjden
d. morgen- on d. avondster naast zich heeft.
Mithridaat is een v. d. alleroudste geneesmiddelen in d. vorm v. een conserf, dat
als algemeen tegengift zeer bekend is. 't .Bestond uit een lange lijst v. allerlei ongelijk
werkende, soma elk. ontledende en opheffende zelfstandigheden en is volgens d. oude
schrijvers door koning Mithridates of diens
ltjfarts uitgedacht, om d. hem toegediende
vergiften werkeloos to maken. In Pietro de
Abano's „de Venenis" vinden Wij een recept
v. dit mithridaat in versmaat, to groot en
to ongerijmd om 't bier mee to deelen. Intusschen heeft d. zucht, een wezenlijk mithridaat of algemeen werkzaam tegengift to vinden, nog volstrekt niet opgehouden. Orfila
prijst 't eiwit als zoodanig aan on hij overdrijft niet, als hij beweert, dat in d. meeste
gevallen d. vergiftigende working der schadehike zelfstandigheden zoo al niet geneutraliseerd, dan toch vertraagd wordt; zoodat er
door toediening v. eiwit ttjd gewonnen wordt,
om gepaste specifieke tegengiften to bezigen;
en bij vergiftigingen kan men als regel aannemen „tijd gewonnen, alles gewonnen".
Mithridates is d. naam v. een aantal
koningen v. 't landschap Pontus, waarvan d.
beroemdste Mithridates VI Enpator of de Groote
is. In 123 v. Chr. volgde hij op twaalfjarigen
leefttjd zijn vader in d. regeering op on zijn
eerste daad, d. vergiftiging zijner moeder on
zijner voogden, gaf een proof v. zijn verdere
handelingen. Bij zijn meerderjarigheid huwde
hij zijn zuster Laodice, doch, na eon reis v.
4 jaar door Azle gemaakt to hebben, vond
hij haar bij zijn terugkomst ontrouw en liet hij
haar ter dood brengen. MITHRIDATES had a. d.
Romeinen een eeuwigen haat gezworen, daar
deze v. zijn jeugd gebruik hadden gemaakt
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..om hem Phrygi6 to ontnemen. Hij begon
_met d. verovering v. Paphlagonia, dat htj
met zijn vriend on bondgenoot Nicomedes II,
koning v. Bithynie, deelde, bemachtigde voorts
Galatia en wilds nu Capadocia veroveren; hij
-Let d. koning v. dat land, Ariarathes, wrens
xnacht on bondgenootschap met d. Romeinen
hij vreesde, verraderlijk ombrengen, terwijl
Nicomedes to gelijker tijd in 't land viol, d.
:noon des vermoorden konings verdreef on
diens weduwe, een zuster V. MITHRIDATES,
huwde. Dit beviel MITHRIDATES niet; hij maakte
zich v. 't land meester on herstelde zijn neef
-op d. troon, doch weldra berouwde hem dit
-en hij noodzaakte d. jongen vorst tot d.
oorlog. MITHRIDATES Wild° echter geen veld.slag wagon on noodigde hem tot een mond.gesprek, gedurende 'twelk hij hem. ten aanzien
v. beide lagers met een dolk doorstak. Hij
bemachtigde daarop Capadocie on Bithynie,
maar d. Romeinen bemoeiden zich nu met
-die zaken on herstelden d. verdreven vorsten
-op d. troon. Eerlang begon nu d. Pontische
koning d. oorlog met d. Romeinen zelf; hij
- versloeg eerst hun bondgenoot Nicomedes III
-en daarna d. Romeinen onder Oppius on
Aquilius, veroverde Bithynie en nam een
groot deal der Romeinsche vloot, waarop
bijna geheel Klein-Azie a. hem onderworpen
word; d. beide Romeinsche veldheeren vielen
in zijn handen on hij list Aquilius to Pergamus
gesmolten goud in d. keel gieten, om daarmee
d. hebzucht der Romeinen to bespotten. Overal
ward MITHRIDATES nu als bevrijder ontvangen
-en op een dag list hij 80 000 Romeinen vermoorden, terwijl onmetelijke schatten v. allerwegen
in zijn schatkist vloeiden. Meester v. Azle,
breidde htj zijn veroveringen tot d. eilanden
-der Aegelsche zee uit, doch hij kon Rhodus
niet bemachtigen; zijn veldheeren Archelaus,
Methrophanus en Ariarathes bedwongen in
<lien tijd Griekenland, MacedoniO on Thracie.
Doze groote voordeelen, door MITHRIDATES
behaald, noopten d. Romeinen tot krachtiger
maatregelen over to gaan. Sylla trok n. Griekenland, bedwong Athens, bevrijdde 't land
geheel V. vijandon on dwong MITHRIDATES tot
een zeer nadeeligen vrede, waarbij hij tot d.
oude grenzen v. Pontus bepaald ward on a.
<1. Romeinen 80 bewapende oorlogsschepen en
een aanzienlijke som gelds moest afstaan
(85 v. Chr.). d. Vrede was evenwel niet v.
langen duur, zoodat een nieuwe oorlog met
d. Romeinen ontstond, waarbij MITHRIDATES
met afwisselend geluk d. Romeinsche veldheeren Murena, Cotta, Lucullus, Glabrion on
Pompejus bestreed, met 't gevolg dat d. laatste
hem een beslissende nederlaag toebracht en
noodzaakte d. wijk n. Scythie to nemen. Men
waande hem dood, toen hij geheel onverwachts weer in Pontus verscheen on troepen
aanwierf, doch to gelijk vredes-voorslagen a.
Pompejus deed. Men kon 't echter niet eons
worden on d. oorlog begon opnieuw. MITHRIDATES nam nu 't besluit, daar hij volstrekt
geen bijstand vond, zich met d. Gainers to
vereenigen on daarmee in Rani)* to vallen.
Hij was echter nauweltjks a. d. landengte v.
Perekop gelegerd, toen er eon opstand onder
zijn troepen uitbrak, a. welks hoofd zijn eigen
soon Pharnaces zich plaatste. d. Opstand niet
kunnende beteugelen, bracht MITHRIDA rEs zich
om 't leven (63 v. Chr.). Voor 't overige staat
41. wreede MITHRIDATES bekend als eon groot
krijgs- en staatsman on tevens als een kenner
-v. vele (naar men zegt 22) talon.
Mitrailleur of Mitrailleuse is d. naam
v. een soort geschut, in hoofdzaak gevormd
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nit een samenstel v. geweerloopen, die of
gelijktUdig Of snel achter elkaar worden afgeschoten; zij waren reeds in d. Middeleeuwen
bekend als orgelkanonnen, vonden daarna weinig of geen toepassing meer, totdat zij in d.
Amerikaanschen oorlog wader op d. voorgrond
traden, o. a. in d. Requa.battertj (25 vaste loopen)
on 't Gatling-kanon met 6-10 loopen, bij welke
d. patronen achtereenvolgens voor d. loopen
werden gebracht. Als een groote verbetering
kon golden, dat daze in 't horizontals vlak
beweegbaar waren (spreiding gaven). d. Volgens Napoleon III alles belovende mitrailleurs
der Franschen voldeden in d. oorlog 1870—'71
zeer weinig, doch deden algemeen d. aandacht
op d. schrootkanonnen vestigen. Verschill.
stelsels werden ook hier to lande — beproefd,
als die v. Christophe en Montigny, Palmcrantz
en Winborg, Nordenfelt, Gardner (Pratt on
Whitney) enz.; d. mitrailleur v. Gardner ward
als „mitrailleur M. 90" hier to lande ingevoerd,
hij heeft twee loopen v. 'tzelfde kaliber als
't infanterie-geweer (11 mM.), dus ook dezelfde
patronen. Van d. mitrailleur Christophe Montigny zijn hier to lande eenige in d. bewapening opgenomen als „mitrailleur M. 83" on
zij worden ook to Atjeh gobruikt.
d. Mitrailleur Maxim is automatisch: hij
schiet geheel mechanisch achtereenvolgens al
zijn 334 patronen of in een halve minuut.
d. Mitrailleurs zijn niet geschikt voor 't
aanvallend, wel voor 't verdedigend gevecht,
in 't bijzonder tot 't bestrijken v. toegangswegen, defilees, grachlen en derg. (zie verder
Revolver-kanonnen en Snelvurend geschut).
Mitre (BARTOLOMEUS), een Argentijnsch
generaal on staatsman, gab. 26 Juni 1826 to
Buenos-Ayres; als generaal over d. troepen
v. d. prov. Buenos-Ayres ward 14 23 Oct. 1859
door Urquiza bij Cepeda verslagen, doch hij
behaalde 17 Sept 1861 als gouverneur v. BuenosAyres d. overwinning bij Pavon, waarop hij
v. Oct. 1862 tot Oct. 1868 president v. d. Argontijnsche Republiek was. 't Land is a. zijn bestuur veal goads verschuldigd, daar hij landbouw en veeteelt. handel on nijverheid, d.
zedelijke on verstandelijke ontwikkeling bevorderde. In 1874 deed hij een vergeefsche
poging om opnieuw a. d. regeering to komen.
Mitscherlich (EILHARD), gab. 2 Jan. 1794
to Neuende bij Jever, studeerde to Heidelberg,
Parijs, Gottingen, Berlijn on Stockholm, hoofdzakelijk in d. chemie on mineralogie. Na 't
isomorphisms bij kristallen ontdekt to hebben,
ward hij in 1821 hoogl. in d. chemio a. d.
universiteit to Berlijn, waar hij 28 Aug. 1863
overl. Hij schreef o. a. „Lehrbuch der Chemie"
(1829—'35) on „Die vulkanische Erscheinungen
in der Eifel and fiber die Metamorphose der
Gesteine durch erhOhte Temperatur" (1845).
Mittnacht (HERMANN, vrijheer VAN), een
Wurtembergsch staatsman, gab. 17 Mrt 1825
to Stuttgart, bekleedde achtereenvolgens verscheidene hooge betrekkingen bij d. Justitie.
Sedert 1861 lid v. d. Tweeds Kamer on sedert
1867 tevens lid v. d. Bondscommissie to Frankfort a. M., was hij v. 1867—'78 minister v.
Justitie on sedert 1870 't eigenlijke hoofd der
regeering. Hij leidde d. onderhandelingen over
d. toetreding v. Wurtemberg tot 't Duitsche
rijk. In 1873 word hij minister v. Binnenl.
Zaken en v. 't Koninkltjk huis on in 1876
minister-president on sedert d. stichting v.
't Duitsche Rijk is hij lid v. d. Bondsraad en
d. Rijksdag. Vooral met betrekking tot d.
vereenvoudiging v. d. rechtsbedeeling in 't Rijk
heeft hij zich verdienstelijk gemaakt: in 1887
word hij in d. vrijheerlijken stand verheven.
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Mittweida, een nUver stadje in't koninkrijk Saksen, met 11 300 inw., gelegen a. d.
Ischopau, t. N.-N.-0. v. Chemnitz; 't heeft een
technische school en een aantal spinnerijen,
ververtien, sigaren-, aardewerk-, meubel- en
machinefabrieken enz.
Mixed pickles of Mixpicles noemt
men in Engeland ingelegde groenten, als
jorge boontjes, bloemkool, augurken, worteltjes en uitjes, stork met azijn, peper enz. gekruid. Overdrachtelijk wordt 't ook voor geestige gezegden, een verzameling v. geestig
allerlei gebruikt.
Mixtuur (v. 't Lat. mixtura, mengsel)
noemt men elken gemengden geneesdrank. —
In d. muziek ook een gemengde orgelstem,
een register, dat op elke toets niet alleen zijn
eigen toon, maar tevens d. terts, quint en
octaaf doet hooren. — Bij d. kopergraveurs
is d. mixtuur een mengsel v. olie en talk, of
ook wel v. was, vet, terpentijn en derg., waarmee zij op d. koperen platen die plekken
bestrijken, welke zij tegen 't bijtmiddel willen
beveiligen.
Mizar, d. middelsto ster, door Bayer
met 4' aangeduid, in d. zoogen. staart v. d.
Grooten Beer of d. Dissel v. d. Wagon. Zij is
v. d. tweede grootte en heeft eon klein sterretje,
Alcor genoemd, bij zich. Mizar is eigenlijk
een dubbelster, bij welke d. onderlinge afstand
der 2 sterren 14", 4 bedraagt.
Ook Mirac in Bootes en Mirach in Andromeda (zie die artt.) worden somtijds met d.
naam Mizar aangeduid.
1VI.josen, 't grootste meer v. Noorwegen, in
't Z.-0. v. 't land gelegen. 't Is lang en smal
v. vorm, scheidt d. ainten Hedemarken en
Christian v. elk., beslaat een oppervl. v. 364
KM.2 en is 200-468 M. diep. d. Aan watervallen
rijke Logen-elf neemt even voor zijn intrede
in 't meer d. naam Vormen aan en stroomt
vervolgens in d. Glomrnen. Op 't Mjosen evenals op een deel v. d. Logen heeft regelmatig
stoombootverkeer plaats. d. Grootste plaats
a. d. oever is Hamar, a. d. oostkant.
Mnemonica of Mnemoniek, ook Mnemotechniek, beteekent herinnerings- of geheugenkunst. Men noemt zoo d. leer, volgens vaste regelen 't herinneringsvermogen
to versterken en to ontwikkelen. Zij berust
hoofdzakelijk op 't beginsel 'tgeen bekend
is of gemakkelijk in 't geheugen wordt geprent te bezigen als hulpmiddel tot 't onthouden v. wat zonder dat lichter a. d.
herinnering zou ontsnappen. Een voorbeeld
maakt d. zaak duidelijker dan lange redeneering. 't Paleis to Amsterdam is gebouwd op
13659 palen, eon getal, dat zonder hulpmiddel
niet gemakkelijk to onthouden is. Maar 't
herinneringsvermogen wordt geholpen, als
men onthoudt, voor 't getal der dagen v. 't
jaar 't cijfer 1 en daarachter 't grootste cijfer
to plaatsen. Gelijksoortig hulpmiddel tot 't
onthouden v. d. getallen, door welke Metius d.
verhouding tuss. d. middellijn on d. omtrek
des cirkels wilde hebben uitgedrukt (113 ; 355)
ligt in d. regal: schrijf d. drie kleinste oneven getallen (1, 3, 5) ieder tweemaal naast
elk. on scheid 't aldus ontstane getal (113355)
in 't midden door een streep. Doch deze
beide voorbeelden golden slechts voor een
bijzonder geval; men heeft andere hulpmiddelen, die v. algemeene strekking zijn en
op verschill. stelsels berusten, waarbij echter
dat, om woorden of denkbeelden door getallen uit te drukken of liever door middel v.
gemakkelijk to onthouden getallen in 't geheugen to bewaren, eon v. d. meest aange-
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nomene is. Wij kunnen hier geen overzicht v.
d. onderscheidene stelsels geyen en bepalen
ons tot een kort geschiedkundig overzicht
nopens d. mnemonica en 't aanhalen der
voorn. geschriften over deze wetenschap.
d. Ouden schrjjven d. eerste uitbreiding
d. kunst 't geheugen op een geregelde wijze
to pulp to komen a. d. Griekschen dichter
Simonides toe. Een toeval zou daartoe hebben
geleid. Terwiji nl. Simonides a. een maaltij&
bij zekeren Scopas aanzat met een belangrijk gezelschap, werd hij buiten d. feestzaal
geroepen. Een oogenblik nadat hij d. zaal
had verlaten, stortte d. zaal in, zoodat allenr
omkwamen en hun lijken zelfs niet to her-kennen waren. Dit baarde moeite bij d. bloedverwanten der omgekomenen ; door Simonides
werd aangewezen wie ieder was, omdat hij
plaats v. ieder a. tafel nauwkeurig had opgemerkt. Dit bracht d. schranderen man ertoe
plaatsen en andere omstandigheden to verbinden a. denkbeelden of zaken, die men
in 't geheugen wil bewaren (Cicero, „De
II.). Cicero en Quintilianus hebben over dote
kunst opzettelijk gehandeld en haar aanbevolen voor 't onthouden v. uitvoerige dichtstukken en redevoeringen. Zelfs heeft Aristoteles er eon opzetteltjk work over geschreven
onder d. titel Mvibuovixov, dat echter verloren
is gegaan. Na d. herleving der letteren in.
Europa trad d. mnemonica opnieuw to voorschijn, maar 't eerst in d. vorm eener kabba-listische wetenschap als onderdeel v. d. zoogenoemde „ars magna" (zie d. artt. Bruno en
Lullus). Aanmerkelijk werd zij verbeterd door
zekeren Lambert Thomas Schenkel, gab. to
's-Hertogenbosch in 1547 en schoolmeester.
aldaar. Daze man had zich d. mnemonica der
Ouden geheel eigen gemaakt en haar met
nieuwe uitvindingen vermeerderd, toen hij
zich in 1592 op rein begaf, ten einde er ieder
in to onderrichten, die hem 't gestelde loon_
betaalde en d. gevorderden eed v. geheimhouding aflegde. Dertig jaar zwierf deze mnemonicus rond in Duitschland, Frankrijk on
Engeland. Van zijn later lot on sterven is
niets bekend. 't Eerste, dat hij over zijn kunst
in 't licht gaf, was „De memoria liber" (Douay
1593), waarvan nog in 'tzelfde jaar een herdruk to Antwerpen en een Franscho vertaling
(„de la mOmoire et sex admirables effets") ,
is in'tlchkwam.Eo„berscund"
twee jaar later to Luik uitgegeven. 't Meest
verspreid schijnt echter to zijn geworden
's mans „Brevis tractatus de utilitatibus et
effectibus mirabilibus artis memoriae",'t eerst
to Parijs in 1595, later herhaaldelijk en opverschill. plaatsen gedrukt on bij wijze v.
prospectus verspreid in d. plaatsen, waar
Schenkel zijn kunst zocht uit to oefenen, tot
welke hij door d. koning v. Frankrijk gebreveteerd was. Echter werd hem v. d. zijde der
geestelijkheid veel moeite in d. wag gelegct
(zie hieromtrent 't een en ander in „Letteroefeningen" 1837, „Mengelwerk"). Een uitvoerigevermelding der oude geschiedenis on der literatuur v. 't onderwerp vindt men bij Morhoff r
„Polyhistr",I.6
Later kwam d. mnemonica door d. kwakzalverij, die met haar aanleeren on haar toepassing in d. 17e eeuw plaats had, in minachting; alleen Winkelmann, Leibnitz, Grey
en enkele anderen namen haar nog in bescherming. Doch in 't begin der 190 eeuw
werd d. mnemonica wederom a. 't licht gebracht on wel door d. Duitache predikanten
Graffe en Kastner. Laatstgenoemde gaf een
wetenschappelijk overzicht v. d. mnemonica
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der Ouden, getiteld „Mnemonik, oder System
der Gedachtnisskunst der Alten" (Leipzig
1804). Hem volgden J. C. VrUheer von Aretin,
die to Munchen in 1804 door zijn leerling
Duchet een bericht list uitgeven „ilber eine
hOchst wichtige Erfindung zur grossmOglichen
Scharfung des Geddchtnisses", terwijl hij zelf
kort daarna een Denkschrift" uitgaf „fiber
den wahren Begrilf and Ntitzen d. Mnemonik"
(Saltzb. 1810; Ned. vert. door Prinsen „Grondbeginselen der beschouwende en werkdadige
herinneringskunst" Amst. 1810), en de Fainaigle,
wiens methode door Dr. W. C. Muller werd
voorgedragen in „Offenbahres Geheimnis der
Mnemonik, ins besondere des Herrn de Fainaigle" (Bremen 1810). Later trad zekere Aime
Paris op, die insgeltjks als apostel der herinneringskunst, ook in ons vaderland rondreisde en „Principes et applications de la MnOmotochnie uitgar (Parijs 1823), die meermalen
herdrukt zijn. Weinige jaren later doorreis
den d. gebroeders Alexander en lose Feliciano Castilho een gedeelte v. Europa; zij
schreven een „TraitO mnemotechnique' (Bordeaux 1835) en „Dictionnaire mnemotechnique" (Bordeaux 1836). Sedert verschenen
Maildth, „System der Mnemotechnik" (Weenen 1842), Otto, gen. Reventlow, „Lehrbuch
der Mnemotechnik" (Stuttgard 1843) en „WOrterbuch der Mnemotechnik" (Stuttgard 1844),
en Kotha, „Lehrbuch der Mnemonik" (Hamburg 1852).
Mnemosyne, een dochter v. Uranus en
Gaea (hemel en aarde), een Titanide. Zij is
volgens d. voorstelling der Grieksche fabelleer d. vormster v. 't menscheltjk verstand,
inzonderheid v. 't geheugen, welk geestvermogen voor d. kennis der schrijfkunst zoo
bijzonder belangrijk was. Zij baarde bij Jupiter
(in wiens armen zij negen nachten rustte) d.
negen muzen en werd voornamelijk te Eleutherae in Boeoti8 vereerd. Zie 't art. Muzen.
Moalla.kat, Zie Arabische taal- en letterkunde.

Mobielma.king of Mobiliseering v.
een leger noemt men d. overgang daarvan
uit d. voet v. vrede tot dien v. oorlog. Zelfs
a. 't 't best samengestelde leger ontbreekt nog
veel om dadelijk op ieder uur en op 't eerste
bevel te velde te kunnen rukken. In hoofdzaak moet • d. mobielmaking zich tot d. volgende punten uitstrekken: 1°. aankoop der ontbrekende paarden, vooral der trekpaarden
voor d. artillerie en d. trein; een verbod v.
uitvoer v. paarden gaat hiermee veelal gepaard; 2°. bevelen a. aruit- en wapenfabrieken
om zich tot grootere leveringen voor to
bereiden; 3°. oproeping der officieren, onderofficieren en soldaten, die zich niet bij hun
korpsen bevinden; 4°, maatregelen om die
opkomst zoo spoedig mogelijk to doen plaats
hebben; 5°. organisatie der depOts voor d.
troepen en paarden; 6°. veelvuldige oefeningen
in d. wapenhandel, in 't bijzonder in 't schijfschieten, voor d. opgeroepen manschappen ;
7°. maatregelen voor d. huisvesting dezer
manschappen ; 8°. maatregelen tot aanvulling
der magazjnen, die door 't kleeden en wapenen
dier manschappen zeer onvoltallig zullen
worden; 9°. 't vormen v. een strategisch en
tactisch verband der troepen, ingeval dit
niet reeds in vredestijd bestaat; 10°. armament
der vestingen; 11°. aanleggen v. magazijnen,
waar die in d. loop des oorlogs noodzakeltjk
zouden kunnen worden; 12°. verbod v. uitvoer
v. wapens en levensmiddelen, indien dit
nadeelig kon worden; 13°. dergelijke maa•
regelen voor d. zeemacht. Opdat dit alles
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geregeld geschiede, moet reeds in vredestijd
een plan v. mobielmaking bestaan. Dit bepaalt
on geeft voor ieder der armeekorpsen of
divisi8n op : 1°. wat zij a. wapens, uitrusting,
personeel en paarden bezit; 2°. wat daarvan
nog moet aangeschaft worden on waar men
dat verkrUgen kan; 3°. v. waar d. ontbrekendemanschappen komen moeten, welke officieren
beschikbaar zijn enz.
Mobilia of Mobilair (v. 't Lat. mobilis,
beweegbaar) beteekent d. gezamenlijke roerende goederen, d. losse have of 't huisraad.
't Staat tegenover immobilia of onroerende.
goederen, als gebouwen en landerijen.
Mobile, een belangrijke handelsstad in d.
Noord-Amerikaanschen bondstaat Alabama
met 29 200 inw., onder wie 12 250 kleurlingen,
gelegen a. d. uitmonding v. d. rivier Mobile in d.
Mobile-Baai. d. Stad heeft een Kath. kathedraal,
een college en een artsenijschool en is na
New Orleans d. belangrijkste uitvoerplaats•
voor katoen v. d. Vereenigde Staten; bovendien worden hout, terpentUn on huiden uitge
voerd. Tot 1723 was Mobile d. hoofdst. v.
't Fransche Louisiana. 't Klimaat is niet gezond en d. gele koorts geen zeldzaamheid.
Mobile-River, een 80 KM. lange rivier
in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat Alabama. Zij ontstaat uit d. vereeniging v. d.
Alabama on d. Tombigben en mondt uit
d. Mobile-Baai, die een deel v. d. Golf v.
Mexico uitmaakt.
Mobius (KARL AUGUST), een verdienstelijk
Duitsch zooloog, geb. 7 Febr. 1825 to Eilenburg, was v. 1853—'68 leeraar a. 't Johanneum
to Hamburg en sedert 1868 prof. in d. zoologie
to Kiel en werd in 1887 tot directeur v. 't
zoologisch museum to Berlijn benoemd. Van
zijn werken noemen we „Die Nester der geselligen . Wespen" (1856), „Fauna der Kieler
Burcht" (met H. A. Meyer 2 dln, 1865 en
1872), „Auster und Austernwirtsschaft" (1877) 9.
„Beitrage zur Meeresfauna der Insel Mauritius und der Seychellen" (1880), „Die Fische
der Ostsee" (met Heincke, 1883) en „Bildung,
Geltung und Bezeichnung der Artbegriffe"
(1886).
Mochnacki (MAURYCY), een Poolsch journalist en criticus, geb. 13 Sept. 1803 to Bojanowic (Galici8); hij redigeerde v. 1827—'3G
politieke tijdschriften, werd daarna als hoofd
v. d. Poolschen opstand bij Ostrolenka zwaar
gewond en vluchtte n. Frankrijk, waar hij
20 Dec. 1834 to Auxerre overl. MOCHNACKI
schreef o. a. „O literaturze polskiej wieku dziewietnastym" (Over d. Poolsche letterkunde.
der 19e eeuw, 1830) on „Powstanic narodu
polskiego" (Geschiedenis v. d. Poolschen opstand, 3 dln 1834). Een verzameling zijner
werken verscheen onder d. titel „Pisma rosrnaite" (2 din, 1836).
Moc.kern, t. 0. v. Maagdenburg gelegen,
is bekend door d. veldslag op 5 Apr. 1813.
20 000 Franschen onder Eugene de Beauharnais werden toen door 30 000 Russen en Pruisen onder Wittgenstein geslagen, zoodat zij
op d. linker Elbe-oever terugtrokken.
Modaal (v. 't Lat. modus, wijze) beteekent
door verhoudingen bepaald of daarvan of hankelijk; zoo spreekt men in d. spraakkunst v.
modale bijwoorden. Modaliteit is d. wijze v.
zijn, d. gesteldheid eener zaak.
Modane, een bekend Alpenvlek op d.
grens v. Frankrijk en Italie, a. d. boven-Arc,
in 't Fransche depart. Savoye, arrondissement
s. Jean, gelegen. 't Is d. ingang v. d. in 1871
geopende M. Cenis-tunnel, die Lyon met Turijn
verbindende, over een lengte v. ruim 2 uur
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gaans (12 850 M.) v. Modane tot Bardoneccia
of Bardoneche door 't gebergte heen gegraven
is en wier hoogte boven d. zeespiegel 1295 M.
bedraagt. •
Modderkruiper (Cobitis fossilis L.). Deze
visch behoort tot d. onderorde der physostomen in d. orde der beenvisschen (teleostei).
Hij wordt ongeveer 3 dM. lang, heeft a. d.
bovenlip 4, a. d. onderlip 6 baardjes, is op
kop, rug en zijden zwartachtig met 4 of 5
gele en bruine strepen en a. d. buik geel met
zwarte vlekjes. Zijn schubben zijn zeer dun
en doorzichtig.
Men treft dezen visch in bijna alle meren
en rivieren v. Europa, ook in ons vaderland,
aan, dock hij schijnt overal zeldzaam te zijn.
Winters verbergt hij zich in 't slijk en hij
kan ook 's zomers maanden achtereen onder
verdroogd slijk leveed blijven, terwijl hij bij
toevloed v. water been en weer zwemt; v.
daar d. naam fossilis. Wanneer hij uit't water
genomen en op 't droge gelegd wordt, laat hij
een fluitenden toon hooren. Men kan hem verscheidene jaren in een vischglas bewaren,
als men 't water eons in d. week ververscht;
bij leeft v. watermijten, waterspinnen, larven
ir. waterinsecten en juffertjes; ook eet hij
iegenwormen.
Modderman (ANTONY EWOUD JAN), een
Nederl. rechtsgeleerde en staatsman, geb. 27
Sept. 1838 te Winschoten, studeerde te Leiden
en promoveerde 13 Juni 1863 op een dissertatie, „d. Hervorming onzer strafwetgeving"
getiteld, waarin hij d. toenmalige strafwetten
beschreef als „een afzichtelijk geheel, d.
rnenschenvriend tot aanstoot, d. burger tot
gevaar, d. vaderlander tot beschaming, voor
d. rechtsgeleerde een bron v. voortdurenden
strijd". Na zich als advocaat bij d. Hoogen
Raad te 's-Gravenhage gevestigd te hebben,
werd MODDERMAN reeds in 1864 tot hoogi. in
d. rechten a. 't athenaeum to Amsterdam benoemd, welke betrekking hij 24 Oct. v. dat
jaar aanvaardde met een redevoering, getiteld
Straf geen kwaad". In 1871 word hij hoogi. to
Leiden, sprekende (18 Mrt) Over d. methode
der wetenschap v. 't strafrecht", en bij d.
.aanvaarding zijner rectorale waardigheid a.
.d. Leidsche hoogeschool sprak hij 8 Febr.
1879 zijn derde belangrijke redevoering uit,
getiteld „d. Eenheid der wetenschap en het
recht v. het ideaal". Inmiddels was hij in
1870 benoemd tot lid der commissie, belast
met d. samenstelling v. een nieuw Wetboek
v. Strafrecht, welke arbeid zes jaar later zijn
beslag kreeg. Van 6 Sept. 1879 tot Apr. 1883
was MODDERMAN minister V. Justitie, gedurende welken tijd hij behalve andere werken een nieuw Wetboek v. Strafrecht heeft
ontworpen, dat door d. Staten-Generaal word
aangenomen. Na zijn aftreden als minister
begaf hij zich tot herstel v. gezondheid n.
Wiesbaden ; hij word in 1885 tot lid v. d. Hoogen
Raad benoemd, maar overl. reeds kort daarna,
7 Aug. 1885, to 's-Gravenhage. Behalve d.
bovengenoemile redevoeringen verscheen v.
dezen beroemden rechtsgeleerde in druk „Toespraak tot opening v. d. 83e vergadering der
Maatsch. tot Nut v. 't Algemeen" (1868); voorts
leverde hij opstellen in 't tijdschrift „Themis"
enz. Algemeen bekend is 't woord, door MOD
DERMAN in d. Tweede Kamer gesproken tot
hen, die alle hail voor zedelijke on maatschappelijke toestanden uitsluitend v. een herziening der wetten wilden verwachten : „Herziet u zelf". 's Mans leven is beschreven in
d. Hand. der Maatsch. v. Nederl. Lett. te
Leiden, 1887.
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Model. Deze term beteekent in d. beeldende
kunsten 't voorwerp (bezield of onbezield),
dat d. kunstenaar zich ter navolging voorstelt, 'tzij omdat 't schilderachtig is op zich zelf,
'tzU omdat 't door zijn bemiddeling en met
behulp v. kostuum, groepeering, belichting,
als anderszins d. gedaante en 't karakter verkrijgt, dat 't voor zijn vooraf bedachte en geschikte compositie hebben moot. d. Portretschilder en genreschilder volgen doorgaans
't getrouwst hun mode), maar niet met een
slaafsche getrouwheid, neon met dien tact en
dat overleg, die gevorderd worden om or
't eigenaardig karakter v. uit te drukken.
Soms bestaat dat ideaal in d. verbeelding
des kunstenaars en dan dient hem 't model
alleen als een ondergeschikt hulpmiddel. Zelfs
weet men, dat door beeldhouwers vooral (meer
bepaald in 't oude Griekenland) meer dan een
model word gevolgd en v. 't eene doze, v.
't andere gene eigenschap in 't kunstwerk
werd opgenomen. Zulke kunstwerken zijn
niet zelden op hun beurt d. modellen geworden, waarnaar volgende kunstenaars hebben
gestudeerd, als d. uitdrukking v. d. hoogste
schoonheid, kracht, bevalligheid, enz.
Modena, d. hoofdstad v. d. prov. Modena
en tot 1860 v. 't hertogdom v. dien naam,
met 58 000 inw., ligt in een vruchtbare streek
a. een kanaal, dat d. Secchia on d. Panaro
verbindt. 't Is d. zetel v. eon aartsbisschop
en heeft breede, regelmatige, veelal v. bogen
voorziene straten ; een hiervan, d. Via Emilia,
doorsnijdt d. geheele stad. Van d. 27 kerken
is d. belangrijkste d. Dom s. Geminiano, eon
der fraaiste werken v. d. Romaanschen bouwstijl, v. 1099-1184 gebouwd. 't Vroeger hertogelijk, nu koninklijk paleis, in 1634 gebouwd,
heeft een kostbare schilderijen-verzameling,
een groote bibliotheek, een archief, een muntkabinet en een museum v. -oudheden. Modena
heeft voorts een universiteit, een lyceum, een
gymnasium, een technisclie school, een academie v. wetenschappen on kunsten en talrijke
liefdadigheidsinstellingen. d. Stad drijft levendigen handel in d. producten v. 't land on oefent
voorts zijde-industrie, metaalgieterij on azijnfabricage uit. — Modena word als Mutina in
184 v. Chr. een Romeinsche kolonie en is
beroemd geworden door d. zoogen. Mutinensischen oorlog, waarin Modena, 44-43 v. Chr.,
onder Decimus Brutus door Marcus Antonius
belegerd on door Octavianus on d. consuls
Hirtius en Pansa bevrijd word. d. Stad word
in d. oorlogen na d. volksverhuizing herhaaldelijk verwoest; zij word v. d. 9e eeuw of
door graven on sedert d. lie eeuw door bisschoppen geregeerd, kwam daarna onder d.
heerschappij v. Mathilde v. Toscane en in
1288 a. markgraaf Obizzo v. Este.
Modena, een voormalig hertogdom in
Italie, dat eon oppervl. v. ruim 111 vk. mijlen
besloeg on uit d. tegenwoordige Italiaansche
prov. Modena, Reggio on Massa-Carrara bestond. Aan d. familie Este, die hier sedert
1288 regeerde, word in 1452 d. titel hertog v.
Modena en Reggio verleend. In 1471 voegde
d. pans nog Ferrara a. bun gebied toe; dit
was voortaan 't voornaamste land der Este's,
totdat 't in 1597 bij 't uitsterven v. d. hoofdlinie door d. paus weder ingetrokken word,
zoodat Cesare v. Modena, een onwettige kleinzoon v. Alfonso v. Ferrara, alleen Modena en
Reggio behield on d. stamvader v. d. hertogen
v. Modena word. Hertog Frans I verkreeg in
1633 't vorstendom Correggio. Rinaldo bekwam
in 1710 't hertogdom Mirandola en werd in
1737 ook met 't hertogdom Novellara beleend;
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in 1741 ltwam onder Frans III 't hertogdom
Massa-Carrara a. Modena. Diens won, Heronlus HI Rinaldo (sedert 1780), d. laatste hertog
uit 't huis Este, werd in 1796 door d. Franschen
verdreven. Als schadevergoeding voor zijn
land, dat met d. Cis-Alpijnsche Republiek
vereenigd word, kreeg hij in 1801 bij d. vrede
v. Luneville d. Breisgau, die hij echter a. zijn
zwagerszoon, aartshertog Ferdinand v. Oostenrijk, afstond. Deze, die Napoleon niet als keizer
wilde erkennen, verloor dit land reeds in 1805;
daarvoor kreeg zijn zoon Frans IV in 1814 d.
Italiaansche bezittingen weer en daze werd nu
d. stichter v. een nieuwe linie, die v. Oostenrijk-Este. Een revolutionnaire beweging dwong
hem in 1831 uit d. hoofdst. to vluchten; hij
_keerde echter spoodig terug on regeerde als
voorheen met groote strengheid. Dit deed ook
zijn zoon Frans Ar, die hem in 1846 opvolgde;
daarom zag daze zich, niettegenstaande d. in
It land aanwezige Oostenrijksche hulptroepen.
door d. opstand der bevolking in Mrt 1848
tot d. vlucht genoodzaakt. Een Voorloopig
Bewind kondigde 29 Mei d. vereeniging v.
't land met Sardinia af. Frans V kon echter
reeds 10 Aug. in Modena zijn intocht houden.
G-edurende d. Italiaanschen oorlog v.1859 verliet hij zijn land, om zich met zijn troepen bij
It Oostenrijksche leger aan to sluiten. Er
vormde zich dadelijk een Voorloopig Bewind
en bij besluit v. d. bijeengeroepen volksvertegenwoordiging word 19 Aug. 't huis Este
v. d. troon vervallen verklaard en 18 Mrt
1860 d. inlijving v. Modena bij 't nieuwe koninkrijk Itali0 voltrokken.
Modena, een prov. in Boven-Italiii (landschap Emilia), met 45 1/2 vk. mijlen oppervl.
on 29 370 inw.; zij behoort in 't Z. tot d. Apennijnen en in 't N. tot d. Povlakte on wordt door
d. Panaro en d. Secchia besproeid. Veeteelt,
land- en ooftbouw en ztjdeteelt zijn d. hoofdbestaansmiddelen der bevolking; d. industrie
is v. weinig belang.
Moderados (v. 't Lat. moderare, matigen)
is een politieke parttjnaam in Spanje voor
gematigden; zij staan tegenover d. exaltado's,
d. overspannenen. — Moderamen beteekent
matiging, besturing, leiding.
Moderateur bestuurder, leider; a. een machine is 't dat deal,
"twelk d. beweging regelt. — Moderatie wil
zeggen matiging, verzachting, intooming v.
driften. d. Moderatie, in 1566 door d. Nederl.
landvoogdes Margareta v. Parma uitgevaardigd, werd spottenderwijs moorderatie gehePten.
Moderato, gematigd, is in d. muziek d.
aanwijzing, dat een stuk noch to snel, noch
to langzaam moet worden uitgevoerd. 't Woord
wordt dikwijls bij een andere tempo-aanduiding
gevoegd, btly. Andante-Moderato, on geeft
dan to kennen, dat 't eerstgenoemde tempo
niet tot a. zijn uiterste grenzen moet worden
gebracht. 't Is dus in 't algemeen d. aanwijzing v. d. middelmaat.
Modet (HERMAN), eigenlijk STRIJKER genoemd, werd to Zwolle geboren en was in
d. 16e eeuw een der tIverigste bevorderaars
v. d. kerkhervorming in ons vaderland, schoon
zijn ijver niet altijd met bezadigdheid gepaard
ging on d. princes v. Oranje, Charlotte de
Bourbon, hem niet geheel ten onrechte „Monsieur Immodet" noemde. Reeds in 1544 predikte
hij 't evangelie to Breda on vervolgens to
Antwerpen, waar hij ervan verdacht werd
d. hand to hebben gehad in d. beeldenstorm;
voorts to Zieriksee, waar hij d. eerste vaste
predikant schijnt geweest to zijn; daarop
werd hij hofprediker v. Willem I en later
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predikant to Utrecht, waar hij, d. zijde v.Leicester tegenover d. Staten kiezende, met zijn
gelijkgezinde ambtgenooten ontslagen werd,
waarna hij ztln verblijf to Embden vestigde
Als schrtjver .heeft hij zich bekend gemaakt
door „Grondich bericht van de yerste beginselen der Wederdoopers" (Middelburg 1603).
Men zie over dezen ijverigen, maar onbesuisden on in 't staatkundige zeer bemoeizieken
man : Te Water, „Reformatie v. Gent".
Modica, een stad op 't eiland Sicilia, prov.
Syracuse, met 43 400 inw., een technische
school on een gymnasium. Van belang zijn er
d. paarden- en muildierenteelt, d. verbouw
v. zuidvruchten on d. handel in graan, van,
olie, vee on kaas. In d. nabijheid ligt d. grot
v. Ispica.
Modlin, ook Nieuw-Georgiewsk geheeten,
is een vesting in Polen a. d. uitmonding v.
d. Narew in d. Weichsel, 3 uur v. Warschau
gelegen. Zij is een sterke vesting on bestaat
bijna geheel uit gebouwen ten dienste v.
't garnizoen. Reeds in d. 17e eeuw hadden d.
Zweden daar een verschanst legerkamp gemaakt. Napoleon liet v. 1807—'12 d. vesting
bouwen, die in 1813 door d. Russen ingesloten
on heldhaftig verdedigd werd door d. generaal
Daendels, die niet eer een capitulatie sloot,
voordat alle middelen volkomen uitgeput
waren (5 Febr. tot 1 Dec.). In 1831 toonde
generaal Ledochowski niet minder mood to
Modlin. Deze deed in d. krijgsraad zelfs 't voorstel d. vesting in d. lucht to laten springen,
doch, daar dit niet aangenomen werd, capituleerde hij 7 Oct.
Modon, oudtijds Methone, later Mothone
genaamd, is een stad op een voorgebergte v.
't schiereiland Morea, in d. Grieksche prov.
Messenie. Voor d. Griekschen vrijheidsoorlog,
waarin Modon schier geheel ten onderste
boven werd gekeerd, telde zij 7000 inw., tegenwoordig heeft 't niet meer dan 2200. In 1124
werd Modon door d. Venetianen onder d. doge
Michieli veroverd, in 1498 hun door sultan
Bajazet II ontnomen, in 1686 door hen onder
Morosini heroverd. In 1715 kwam d. stad
opnieuw in handen der Turken, die haar bij
d. vrede v. Passarowitz in 1718 teruggaven.
In 1821 belegerden haar d. Grieken on 't
Egyptische leger onder Ibrahim Pasja verwoestte haar bijna geheel 12 Mei 1825, doch
in 1827 werd Modon door d. Franschen a. d.
Turken ontnomen on door vele forten versterkt.
Modulatie. Dit woord wordt nu eens in
een ruimen, dan eens in een meer bepaalden
zin genomen. In 't eerste geval verstaat men
er in d. muziek d. menigvuldige on gepaste
afwisseling der tonen in d. melodic of d.
toonleiding in 't algemeen onder, in 't laatste
zoodanige toonleiding, waarbij een toonsoort
met een andere verwisseld wordt on welke
men eon uitwijking noemt. In dezen zin
wordt dus door modulatie d. kunst verstaan,
't gezang on d. harmonie uit d. hoofdtoon
door andere tonen door middel v. gepaste
uitwtjkingen heen to leiden on dan weder in
d. hoofdtoon, waarvan men is uitgegaan, terug
to voeren.
Modus, een Lat. woord, wijze, manier beteekenende. In d. spraakkunst duidt 't d.
veranderlijke vormen v. 't werkwoord aan
(modus indicativus of aantoonende wijs, modus
conjunctivus of aanvoegende wijs, modus imperativus of gebiedende wijs, modus optativus
of wenschende wijs). In d. muziek wordt 't
gebezigd voor toonsoort, wijze (modus major,
d. groote of harde toonsoort onz.). — Als
spreekwoordelijke uitdrukkingen zijn bekend:
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Est modus in rebus, er is in alles een zekere
maat ('t begin v. een vers v. Horatius:
Est modus in rebus, sunt certi denique fines);
verder modus vivendi, d. wijze v. leven of v.
met iemand om to gaan, Modus acquirendi, d.
wijze v. verkrijgen, en Modus contribuendi, d.
wijze v. btjdragen. — Bono modo beteekent
goedschiks, omni modo op elks wijs, quocunque modo op alle mogelijke wijs, modo meo op
mime wijs, naar mijn welgevallen. — Modo
ponente is onderstellenderwijze, modo tollente
opheffender wijze, ontkennend.
Moe (JORGEN ENGEBRETSEN), een Noorweegsch schrijver, gab. 22 Apr. 1815 to Holm,
overl. 28 Mrt 1882 als bisschop v. Christiansand to Christiania; v. 1840—'42 gaf hij met
Chr. Asbjornsen d. eerste verzameling Noorweegsche volkssprookjes uit. Ook als lyrisch
dichter, maar vooral als d. vervaardiger v.
vele geestelijke liederen heeft MOE zich doen
kennen. Ztjn „Gesammelte Schriften" zijn in
1877 in 2 din uitgegeven.
Moederkoorn (Secale cornutum), een ziekelijke verandering v. d. roggekorrel, bestaat
uit ophoopingen v. korrels v. eenige mM.
dikte. d. Vorm is cylindrisch of eenigszins
driehoekig met stomps hoeken, kegelvormig
uitloopende. Zij zijn gebo:_en als een hanenspoor, a. twee zijden ongelijk gegroefd, soms
met onregelmatige barsten on kloven, uitwendig donker paars gekleurd, inwendig wit. d.
Reuk is onaangenaam, min of moor vischachtig, d. smaak onaangenaam bitter. d. Oorsprong v. 't moederkoorn is nog niet met
voile zekerheid bekend. Sommigen namen
aan, dat d. ziekelijke verandering v. d. roggekorrel wordt teweeggebracht door 't ontstaan
v. een soort v. zwam (die behalve d. naam
Sclerotium clavus nog andere namen heeft
ontvangen, als . Sphacelia Segetum, Ergotoetia
abortifaciens, Spermoedia of Clavaria clavus enz.),
terwijl anderen v. oordeel zijn, dat d. zwamontwikkeling bier niet primair, maar secundair is, dat daze 't gevolg zal zijn v. een
oorspronkelijke ziekte of gisting v. 't vruchtbeginsel, welke of spontaan tot stand komt
of door 't steken v. kleine hemiptera, wantsen,
of andere insecten wordt opgewekt. In natte
jaren treedt d. ziekte 't hevigst op.
't Aantal korrels v. een aar, die in moederkoorn veranderen, verschilt zeer; soms komt er
slechts een enkele voor, meestal zijn er echter
meer. Behalve a. d. rogge treft men een dergelijke ontaarding aan bij een dertigtal andere
grasachtige planten (Gramineae), zooals bij d.
tarwe, d. gerst, haver, rijst enz., verder bij
eenige planten, tot d. fam. der cypergrassen
(Cyperaceae) behoorende, en waarschijnlijk ook
bij enkele palmen. Scheikundig onderzoek
geeft als haar bestanddeelen op: ergotme,
eigen vaste olie, wit vet, cerine, fungine,
osmazome, suiker, gom, eiwit, kleurstof, kaliumphosphaat en kalkzouten, kiezelzuur en
sporen v. ijzer. In d. geneeskunde wordt
't moederkoorn vooral gebezigd als weeon
bevorderend middel bij ongenoegzaamheid der
weeen gedurende d. verlossing, alsmede ter
bestrijding v. lijdelijke baarmoederbladeren. d.
Tinctuur v. 't moederkoorn (tinctures secalis
cornuti) wordt in Frankrijk aangewend onder
d. naam liqueur obstetricale de Debourse.
Sedert d. 16e eeuw en reeds vroeger zijn
meermalen ernstige volksziekten (morbi cereales) veroorzaakt door 't voorkomen v. moederkoorn in roggemeel en andere graansoorten. Zij zijn v. ouds onder verschill. namen
bekend, als morbus cerealis, raphania, doch
inzonderheid als ergotisme, die nader in twee
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hoofdvormen kan worden onderscheiden, t. w..
ergotismus convulsivus (kriebelziekte) en ergotismus gangraenosus, waar14 volgens oude,

Franschetjvgldmaenfvielen.
Er zijn ongetwijfeld velerlei omstandigheden
v. invloed op 't meer of minder vergiftig
vermogen v. moederkoorn. Zoo beweren Bouseau en LeveillO, dat 't, onrijp zijnde, werkeloosis on 't sterkste werkt, wanneer 't nog voor d_
voile rijpheid der rogge zelf wordt ingezameld; overrijp en eerst laat na d. graanoogst
genomen, verliest 't volgens Kluge modev. zijn kracht, terwijl Pluskal beweert, dat d.
boerenkinderen in Oostenrijk 't dan onder d.
naam s. .Tohannisbrood zonder nadeel eten.
Bij 't zuiveren v. d. rogge most 't moederkoorn weggeworpen worden en niet to gelijk
met 't uitschoonsel tot veevoeder gebezigd
worden, daar 't niet a. voorbeelden ontbreekt,.
dat drachtige koeien on schapen daardoor
ontijdig haar jongen geworpen hebben.
Behalve door 't uitzoeken on verwijderen
der zwarte korrels kan 't moederkoorn op't land nog worden bestreden door d. volgende ,
matregln:dipov.grn(25cM),
ten einde d. uitgevallen korrels diep onder
to brengen on daardoor d. ontkieming ervan
in 't volgend voorjaar to beletten; afmaaien
v. graslanden langs d. roggevelden vOOr 't gran
in bloei is gekomen; uitstel v. d. roggebouw
op besmette gronden on vervanging v. d. roggein d. eerste jaren door andere gewassen;
.eindelijk door 't gebruiken v. in alle opzichten
zuivere zaairogge.
Moederkruid of breedbladige vuurwortei
(Pyrethrum Parthenium), tot d. natuurl. farn._
der saarngesteldbloemigen (Compositae) behoorende. Aan haar breede, eironde, ingesneden
blaadjes gemakkelijk to herkennen, wordt
daze plant veelvuldig in tuinen gekweekt en
in Noord-Brabant soms gebezigd tot 't bakken
v. koeken, onder d. naam Materkoeken bekend.
Moederloog, Zie Loog.
Moedervlekken (Naevi) zijn vlekken, dia
op d. meest verschill. plaatsen der huid worden aangetroffen en met d. geboorte reeds
voorhanden zijn; vandaar d. naam. Zij bestaan
uit huidweefsel, waarin een meer dan gewone
ophooping v. pigmentcellen (kleurstofcellen)
is vervat, zoodat zij een bleekbruin of zwartachtig uiterlijk vertoonen; zij hebben d. grootte
v. een speldeknop tot 2 cM. in omvang,
komen in alle mogelijke vormen, rond, hoekig,
ovaal enz. voor en verheffen zich niet boven
d. oppervl. der gezonde huid. Zij zijn wel te,
onderscheiden v. d. gepigmenteerde wratten,
die tevens woekerend huidweefsel bevatten
en die dikwijls een neiging tot k waadaardigheid, tot overgang in kanker vertoonen„
wanneer zij met bijtmiddelen of andere prikkels worden behandeld. d. Moedervlekken
zijn onschuldig en goedaardig; zij kunnen,
waar zij misstaan, gerust worden weggenomen. Men vindt dikwijls moedervlekken bij
't kind op dezelfde plaats, waar zij bij een
der beide ouders ook voorhanden zijn, een
verschijnsel, dat ten gevolge heeft gehad
in 't ontstaan dier gelijksoortige moedervlekken een grooten steun to zoeken voor 't
bestaan v. verzien der zwangeren. Voor die
gelijkvormigheid der moedervlekken is intusschen een geheel andere grond dan die v.
't niets verklarende verzien to vinden, welke
reden hier echter niet kan behandeld worden,
Moe.kden of Sjingsang, d. hoofdstad v.
d. Chineesche prov. Liaotong of Sjingking in
Mandsjoerije; zij ligt in een vruchtbare streek,
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is door een 18 KM. langen en hoogen muur
omgeven, heeft een keizerlijk slot, waarin d.
Mandsjoe-prins woont, en moat ongeveer 180 000
inw., volgens andere opgaven echter slechts
ongev. 30 000, tellen. Moekden is d. stamzetel
v. 't tegenwoordige Chineesche regeerende
huis en hier beyinden zich ook d. graftomben
v. d. vorsten uit dat huis. — d. Prov. Moekden
of Sjingking is d. oudste v. d. drie provincien
v. Mandsjoerije, wordt verdeeld in d. beide
districten Toengthiansoe en Kintsjeusoe en
telt 4 millioen inw.
Moeichtar-Pasja (ACHMED), een Turksch
generaal, geb. in Sept. 1832 to Broessa; hij
werd in 1867 Turksch commissaris a. d. Montenegrijnsche grenzen, in 1870 generaal-majoor
en onderbevelhebber v. d. expeditie n. Jemen,
in 1871 opperbevelhebber aldaar en moesjir
-(veldmaarschalk), in 1873 commandant v. 't
2e armeekorps in Sjoemla en in 1874 v. 't 4e
armeekorps in Erzeroem. Van 1875—'76 was
hij opperbevelhebber in Herzegowina, waar
hij echter over 't algemeen niet gelukkig
-slaagde. Bij 't uitbreken v. d. oorlog tegen
Rusland in 1877 weder tot opperbevelhebber
in Erzeroem aangesteld, overwon hij d. Russen
bij Elban en Sewin; hij ontzette 10 Juli Kars
en veroverde 25 Aug. d. vijandelijke stelling bij
Basjkadiklar. Doze feiten bezorgden hem d.
titel Ghazi (d. zegevierende). Spoedig daarop
werd MOEKHTAR-PASJA echter bij d. AladjaDagh verslagen en tot d. terugtocht gedwongen. In 1878 herstelde hij d. rust op Creta.
Daarna werd hij opperbevelhebber v. d. Turkache strijdkrachten in Thessalia en Epirus.
in 1879 gouverneur in Monastir en in Dec.
1885 als commissaris n. Egypte gezonden.
Moeltan (Mooltan), d. hoofdstad v. 't gelijknarnige district in d. Britsch-Indische prov.
Pendsjab, met 68 680 inw. (d. naburige militaire kantonnementen meegerekend). 't Ligt
lets t. 0. v. Tsjinab a. d. Indusspoorweg en
was eons d. rijkste Mohammedaansche stad
in 't noordwestelijk Indio; in 1818 werd 't
echter door d. Seikhs verwoest en in 1849
door d. Engelschen ingenomen, waarna 't bij
't Britsch-Indisch rijk werd ingelijfd. Zoowel
d. stad als hare omstreken vertoonen nog
talrijke mines v. voormalige grootheid. d.
Fabricage v. sjaals, tapijten, katoenen en
zijden stoffen is belangrijk. Sedert d. opening
v. d. Indusspoorweg is Moeltan d. stapelplaats
voor d. producten der prov. (katoen, ruwe
zijde, suiker, oliezaad, indigo) en ook voor die
v. Kandahar geworden, die 't in Karatsji
tegen Europeesche waren inruilt. — 't District
Moeltan telt op 956 vk. mijlen 1 712 400 inw.,
voor 't groot ate deel Mohammedanen.
Man, een Deensch eiland met 4 vk. mijlen
oppervl. en 13 000 inw., gelegen ten zuidoosten v. Seeland; v. dit eiland is 't door d.
Ulvsond en v. Falster door d. Gronsond gescheiden. Moen bestaat uit een krijtplateau, dat
zich in d. Kongsbjerg tot 142 M. verheft. d.
Bevolking oefent landhouw, scheepvaart on
visscherij uit. d. Hoofdstad, Siege, ligt a. d.
noordwestkust v. 't eiland.
Moens (PETRONELLA), een Nederl. romanschrijfster en dichteres, 16 Nov. 1762 to Kubaard bij Franeker geb. en overl. to Utrecht,
4 Jan. 1843. Ofschoon reeds op haar 5de jaar
blind geworden, beoefende zij met goad gevolg
d. letteren. Een reeks v. jaren woonde zij in
Aardenburg, waar haar vader predikant was.
Zil schreef o. a. d. volgende werken : d. Ware
Christen" (1785), „Esther" (1786), „Rut " (1790).
„d. Gebroeders de Witten" (1791), „Johan van
6ldenbarneveld" (1792), „Liederen voor het
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Vaderland" (1792), ,d. Geschiedenis der mensch,
held" (1793), ,Vruchten der eenzaamheid" (1798)„Bespiegelingen over Europa in d. 18e eeuw"
(1802), ,,Karel van Rozenburg of d. zegepraal
der deugdzame liefde" (2 dln, 1814), „Legaat
voor mijne vrouwelijke landgenooten" (1830)
on „Antwerpen, verheerlijkt door d. groote
mannen, die het heeft voortgebracht" (1840).
Moons (ANTONIA een Nederl. onderwijsen opvoedkundige, in 1827 geb. Hij was eerst
predikant, 't laatst to Sneek, werd in 1866
tot lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal
gekozen en zag zich in 1873 tot inspecteur v.
't Lager Onderwijs in d. prov. Utrecht benoemd. In 1880 inspecteur v. d. tweede inspectie
(Noord- on Zuid-Holland, Zeeland on Utrecht)
geworden. nam hij deze betrekking waar
tot 1891.
Moeraal (Muraena Helena L.). Deze visch
behoort tot d. familie der Aalachtigen (Muraenidae) in d. orde der beenvisschen (teleostei);
hij heeft een gladden kop, pijpvormige neusgaten, tien stralen in d. kieuwenhuid, d.
staartvin met d. rug- en aarsvin vereenigd
on geen borstvinnen. Deze visch wordt ongeveer 1 M. lang en is over 't geheele lichaam
bruin- en geelachtig gemarmerd. d. Moeraal
is een zeer roofzieke visch, die veelvuldig in
d. Middell. Zee en in d. warme zeeen der beide
werelddeelen gevonden wordt. Zijn vleesch
smaakt uitmuntend en was reeds bij d. oude
Romeinen zoo zeer gezocht, dat dezen a. 't
zeestrand vijvers met zeewater graven lieten
ona hem voor ieder gastmaal gereed to hebben.
Plinius verhaalt v. Vedius Pollio, dat hij zijn
moeralen mestte met 't bloed der slaven,
die hij wegens vergrtjpen ter dood liet brengen, en dat d. visch daarvan smakelijker werd.
Moerad is d. naam v. verscheidene Turksche sultans, waarvan wij d. voorn. hieronder
laten volgen.
MOERAD I (1359—'89), geb. in 1319 als tweede
zoon v. Oerchan, een rechtvaardig en beschaafd
vorst. Hij veroverde Thracie, Bulgarije en.
Klein-Azie en verplaatste in 136:5 zijn residentie n. Adrianopel, onderwierp Servie en
Walachije, maakte zelfs d. Griekschen keizer
Johan V cijnsplichtig, versloeg 15 Juni 1389
d. opgestane Serven op 't Lijsterveld (bij
Koss° wa), maar word spoedig daarop door
een gewonden Servier doorstoken.
MOERAD II (1421—'51), een even zachtmoedig
en rechtvaardig als heldhaftig en zegevierend
vorst, geb. in 1401 als zoon v. Sultan Mohammed I, dien hij opvolgde; hij stelde dadelijk Moestapha. een pretendent naar d. kroon,
ter zijde, maakte d. keizer v. Byzantium,
Johan V, weer cijnsplichtig, veroverde Thessalonica en bedwong 't opgestane Perzie benevens Walachtje (Belgrado uitgezonderd). Na
herhaalde nederlagen moest hij in 1444 to
Szegedin met Hongarije d. tienjarigen vrede
sluiten; toen d. Hongaren echter d. wapenstilstand braken, versloeg hij hen 10 Nov. 1444
beslist bij Varna; hij veroverde in 1446 Morea,
versloeg Hunyad's legerscharen nogmaals en
overl. 5 Febr. 1451.
III (1574—'95), geb. in 1546 als
MOERAD
oudste zoon v. Selim II, volgde dezen in d.
regeering op on liet daarbi,j zijn vijf broeders
vermoorden. Hij was een lafhartig, trouweloos, hebzuchtig en krachteloos vorst, voerde
sedert 1576 eon kostbaren oorlog met Perzie
en overl. 16 Jan. 1595, terwij1 Zevenburgen,
Moldavie en Walachije hem d. gehoorzaamheid opzeiden.
MOERAD IV (1623-1640), geb. in 1609 als
oudste zoon v. Achmed I, volgde in 1623
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zijn oom Moestapha op; hij was een wellusti
en wreed mensch, die in 5 jaar tilde 25 I I II
menschen liet ombrengen en zich met 't vermogen zijner offers verrijkte, maar toch in
lager en staat orde bracht, Perzie zegevierend
beoorloogde en in 1638 Bagdad heroverde.
Hij overl. reeds 9 Febr. 1640 ten gevolge v.
zijn zwelgerijen, juist toen hij zich tegen d.
Christenen Wilde uitrusten.
MOERAD V, geb. 21 Sept. 1840 als zoon v.
sultan Abdoel-Mesjid, kwarn na d. val v. zijn
oom Abdoel-Asis 30 Mei 1876 a. d. regeering,
doch word reeds 31 Aug. 1876 door Sjeich-oelIslam wegens een zielsziekte ongeschikt voor
d. regeering verklaard, in een eenzaam paleis
opgesloten en door zijn broader Abdoel-Hamid
vervangen. Over hem schreef Keratry (1878).
Moerad Effendi is 't pseudoniem v. d.
dichter en schrijver FRANZ VON WERNER, 30
Mei 1836 to Weenen geb. Hij trad in 1853 als
officier in Turkschen dienst, verruilde echter
spoedig d. militaire loopbaan met d. diplomatieke, ward in 1864 Turksch consul to
Temesvar, in 1872 generaal•consul in Veneti6,
in 1874 in Dresden en in 1877 Turksch minister-resident voor d. Nederlanden en voor
Zweden en overl. 12 Sept. 1881 to 's-Gravenhage. Hij schreef d. dichtbundels „Mange aus
Osten" (1865), „Burch Thilringen" (1870) en
„Ost and West", voorts „Balladen" (1879, 3e
dr. 1885), d. drama's „Selim III", „Marino Fahero", „Auf dem Kreuzhof", „Ines de Castro",
„Mirabeau" en ,Johanna Gray" (verzameld
onder d. titel „Dramatische Werke", 3 dln,
1881), waarvan eenige door prof. Jonckbloet in
't Nederl. zijn vertaald, en „Turkische Skizzen"
(2 dln, 1877, 2e dr. 1878).
Moeraslucht. Bij ontleding v. plantaardige en dierlijke overblijfselen ontstaan er
vele anorganische en organische stoffen, die,
voor zoover zij vluchtig zijn, gezamenlijk d.
moeraslucht samenstellen. Roert men met
een stok in d. bodem v. een meerasachtig
water, dan komen er gasbellen to voorschijn,
die hoofdzakelijk bestaan uit koolzuur en
moerasgas (zie 't art. methaan). Doze gasbellen
kan men opvangen door een flesch, met water
gevuld, omgekeerd onder een zoodanig water
to houden en tevens in d. hals der flesch een
trechter to plaatsen. Maar in moerasachtige
wateren en plaatsen worden nog vele andere
stoffen gevormd, als ammoniak en zwavelwaterstofgas, on behalve daze anorganische
nog vele organische. d. Ondervinding heeft
genoegzaam geleerd. dat moerasachtige streken veal onderhevig zijn a. epidemische
ziekten, die vooral schijnen to ontstaan onder
d. invloed v. organische smetstoffen. Daar
warmte ontleding bevordert, moeten zoodanige ziekten in moerasachtige streken dan
ook vooral onder d. invloed v. warmte
ontstaan.
Dat plantengroei ongezonde moerasachtige,
dus vochtige gronden in droge bouwgronden
kan veranderen, heeft d. ondervinding genoegzaam geleerd.
Moerasvogels, Zie Steltloopers.
Moerbezieboom. d. Verschill. soorten v.
dit bekend boomgeslacht hebben hun vaderland in Midden-Azi6, doch men vindt er ook
eenige in Europa en wel inzonderheid d.
zwarten moerbezieboom (Morus nigra), tot d.
fam. der moerbeiachtigen (4rtocarpeae), volgens 't stelsel v. Linnaeus tot d.
4e orde der 21e klasse (Monoecia tetrandria)
behoorende. Daze boom kan tot een hoogte
v. 7 M. groeien en vormt een uitgebreide
kroon. Geen diepe wortelen schietende, moet
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htj zes tot acht jaar door een paal gesteund
worden, om welke reden hij bij ons meestar
als leiboom gekweekt wordt. In d. regel
draagt hij eerst op hoogen ouderdom goede
vruchten; dit zijn d. bekende zwarte moerbezit4n, die om haar verfrisschenden en geurigen smaak zeer gezocht zUn.
d. Witte moerbezie (Morus alba), een heester
of lage boom, uit China afkomstig, word
gelijktijdig met d. zijdewormenteelt langzamerhand over Zuid- en Midden-Europa verspreid, daar zijn gave of gelobde bladeren eon.
bijna niet to vervangen voedsel voor d. zijdewormen opleveren. In Provence on Italie•
wordt 't hout v. dezen boom als timmer- on
brandhout gebezigd on d. taaie bast tot touw
gedraaid. In ons land wordt daze boom nog
weinig aangetroffen, ofschoon hij zelfs d.
koude der strengete winters kan verdragen„
d. Papier-moerbezieboom (Broussonetia papyrifera Ventenat, Morus papyrifera L.) komt.
in China en. Japan voor; d. bast T. dezen
boom dient tot d. bereiding v. papier.
Moerdijk, een dorp in d. Nederl. prov.
Noord-Brabant, 1 uur t. N. v. Zevenbergen,.
met slechts 600 a, 700 inw. 't Behoort tot
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe en is geschiedkundig vermaard door 't verdrinken v.
Johan Willem Friso, 14 Juli 1711. d. Spoorwegbrug, die hier over 't Hollandsch Diep
voert, is 1480 M. lang en ward v. 1868—'71
voor ongeveer zes millioen gulden aangelegd.
Door steenen landhoofden is d. lengte der
brug aanzienlijk geringer dan d. breedte v. 't.
Hollandsch Diep. die meer dan 2600 M. bedraagt. d. Brug, die op Nieuwjaarsdag v. 1872'
in dienst ward gesteld, heeft 14 bogen, ieder
v. 100 M. spanning, on 2 draaistukken, ieder
v. 16 M. wijdte.
Moergestel, een gemeente in d. Nederl.
prov. Noord-Brabant, 1 1/4 uur t. 0. v. Tilburg,.
a. d. Nemer, met 1260 inw. (gestel beteekent
buurt).
Moergrond, Zie Veengrond.
Moeris, een meer in Beneden-Egypte, thans
grootendeels verzand. d. Ouden, met name
Herodotus, Strabo e. a., verhalen daaromtrent
allerlei wonderen. 't Graven v. dat meer zou
begonnen zijn onder koning Tithas, bijna.
4000 v. Chr., on voltooid door koning Moeris,
2100 v. Chr. d. Laatste zou 't bestemd hebben
voor zijn begraafplaats, doch volgens Plinius
was 't een work, gemaakt ter eere v. d. zon.
Trouwens, 't zal volgens d. oude schripers
niet alleen een gegraven kom zijn geweest
v. omstr. 2000 schreden in omtrek en 50 vadem
diepte, maar ook een doolhof, met tempels,
gangen en standbeelden, alles v. porfier,
waarin men langs een trap v. 90 treden
afdaalde. d. Waarheid v. alle verhalen komt
vrijwel hierop neer, dat een der oude koningen
v. Egypte t. W. v. d. Nijl in d. nabijheid der
Lybische woestijn een reusachtig waterbekken
liet graven v. 100 uur in omtrek en bier en
daar 200 M. diep, ten einde in d. jaren, dat
Nijiwater niet genoeg steeg, d. laag gelegen
landen to drenken en tevens zekere regelmatigheid a. d. overstroomingen bij to zetten.
Deze waterkom, waarin waarschijnlijk wel
natuurlijke moron waren opgenomen, stond
door middel v. kanalen on sluizen met d.
NW in verband. Thans hoot 't grootendeels
verzande meer Birket el Keroen on heeft
't slechts 20 mijlen omtrek.
Moerkapelle, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, 1'12 uur t. N.-W. v. Gouda,
met circa 600 inw.
Moero-Okata,, Moeromeer of Move-
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roemeer, een meer in 't Z. v. Afrika. 't Werd
8 Nov. 1867 door Livingstone ontdekt on ligt
850 M. boven d. zeespiegel. 't Wordt v. N. n.
Z. door d. Luapula doorstroomd en in zijn
zuidelijk gedeelte liggen verscheidene eilanden. d. Geographische Jigging is 9° 30' Z.-Br.
en 28. 0.-L. v. Greenw.
(Makhoesabad), d. hoofdMoersjidabad
stad v. 't geltknamige district in d. BritschIndische prov. Bengalen met 39 230 inw.; zij
ligt a. d. Bhagirathi, een arm v. d. Ganges,
t. N. v. Calcutta en is d. zetel v. d. nawab v..
Bengalen en beroemd om haar ivoorsnijderijen. In 't Z. sluit zich d. stad Kossimbazar
a. Moersjidabad aan, evenals deze eon hoofdmarkt voor d. zijde.
Moerzoe.k (Moerzoeg), d. hoofdstad v. d.
oase Fossan in Noordoost-Afrika, tot d. staat
Tripolis behoorende. Zij ligt t. Z.-Z.-O. v. d.
stad Tripoli, a. d. grooten karavanenweg v.
Tripoli n. Koeka, is door leemen muren omringd, heeft een paleis v. d. Turkschen gouverneur en telt circa 6500 inw. v. verschill.
stam. Als knooppunt v. verscheidene karavanenwegen drijit Moerzoek een levendigen
handel in geweven goederen, wapens, kameelen, dadels, Europeesche waren en tersluiks
ook nog in slaven.
Moesi of Rivier v. Palembang is d.
naam v. een breeden stroom op Sumatra, ter
grootte ongeveer v. d. Fransche Seine. Hij
ontspringt op 't gebergte a. d. westkust, niet
ver v. Benkoelen, stroomt in oostelijke richting, neemt onderweg d. Komering (eerst
Makoko geheeten), d. Ogan, d. Lamantang, d.
Kalingie, d. Lakietan, d. Kawas en andere
zijrivieren op en ontlast zich 17 uur beneden
d. lagunenstad Palembang met een menigte
armen (waarvan d. Soensang,d. voornaamste
is) in straat Bangka.
1VIoesie heat in d. oude aardrijkskunde
dat land, 'twelk t. N. door d. Donau en t.
0. door d. Zwarte Zee werd bespoeld, t. Z.
door d. Haemus (Balkan) v. Thracie en Macedonia werd gescheiden en t. W. v. Illyrie
door d. rivieren Scardus en Drin. d. Rivier
Cebrus (Zibriz). verdeelde 't in een oostelijk
en een westelijk gedeelte, waarvan ook 't
eerste d. naam Beneden-, 't laatste dien v.
Opper-Moesie droeg (Moesia inferior en superior). d. Grieken noemden 't land ook Mysie.
Oorspronkelijk werd 't bewoond door Germaansche stammen, die, na door d. Perzen
to zijn overwonnen, later onder Macedonische
heerschapptj kwamen, totdat 't 29 v. Chr.
door Crassus voor d. Romeinen veroverd
werd. Later werd 't door d. Gothen bezet,
terwijl 't sedert 395 tot 't Oostersche keizerrijk behoorde. Tegenwoordig is 't Bulgarije
on een gedeelte v. Servie.
Moesson (Eng. monsoon), v. 't Arab. mansim, vaste tild v. 't jaar, beteekent jaargetijwind. d. Moessons heerschen in d. kuststrekeri
v. bijna alle tropische gewesten, zoowel a.
die v. Opper- on Neder-Guinea als a. die v.
Mexico en v. d. beide Indian. Zij worden veroorzaakt door d. ongelijke verwarming v. zee
en land en wisselen regelmatig of naar d.
stand v. d. zon t. N. of t. Z. v. d. linie. Ten
N. v. d. linie heeft men in d. Indischen
Oceaan v. Apr. tot Oct. d. Z.-W. moesson, t.
Z. v. d. evenaar waait in dien zelfden tijd d.
gewone of Z.-0. passaat.
Moestapha (KARA), een Turksch grootvizier onder sultan Mohammed IV, gab. in
1634 to Merzifoer. Door d. gunst v. d. grootvizier Kuprili steeg hij allengs in rang en,
hoewel in niets uitblinkend, volgde hij in
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1676 zijn begunstiger zelfs als grootvizier op_
Alleen door zip hoogmoed, wreedheid en ►
praalzucht heeft hij zich bekend gemaakt..
Ongelukkig streed hij tegen Rusland, met.
meer geluk tegen Polon, terwijl hij in 1683
't Turksche leger tegen Weenen aanvoerde.
Hij vermocht echter niet deze stad in to
nemen en werd 12 Sept. v. genoemd jaar door
't •Duitsch-Poolsche ontzettingsleger onder Johann Sobiesky, koning v. Polen, on Karel
v. Lotharingen verslagen. Nadat hij ook d..
slag bij Parkany verloren had, werd hij op
bevel v. d. sultan 26 Dec. 1683 to Belgrado•
geworgd.
Moezaffarnagar of Mozoeffoernag-goer, een district v. d. divisie Mirat in d..
Britsch-Indische Noordwestelijke provincien,
tuss. d. Dsjoemna en d. Ganges gelegen; 't
telt op 78 vk. mijlen circa 700 000 inw., die
op d. vruchtbaren bodem rijst, suikerriet, tabak...
olieplanten on graan verbouwen. d. Gelijknamige hoofdstad, a. d. West-Kali-Ruddi ge-legen, telt circa 11 000 inw.
Moezel (Fransch Moselle, v. 't Lat. Mosella,_
Duitsch Mosel), een linker-zijrivier v. d. Rijn,.
ontspringt in Frankrijk in 't Z.-W. v. d. Vogezen tuss. d. Druniont on d. Ballon d'Alsace,.
d. beide bronrivieren vereenigen zich bij s. Maurice. d. Moezel stroomt dan in N.-westelijkerichting langs Remiremont, waar zij d. KleineMoezel of Moselotte opneemt, tot Toul, on vervolgens noordoostwaarts tot Frouard, waar zij ,
d. Meurthe opneemt on bevaarbaar wordt, enbuigt zich verder n. 't N. Bij Noveant komt zij
op Duitsch grondgebied; zij stroomt ook hier,
voorbij Metz, n. 't N., neemt bij Diedenhofen
voor goad een noordoostelijke richting aan en
vormt v. Sierk tot Wasserbillig d. grans tuss..
d. Rijnprov. en 't groothertogdom Luxemburg..
Zij neemt dan links d. Sauer en d. Kyll en
rechts d. Saar op en begint beneden Trier, door d. Pruis. Rijnprov. stroomend, in een nauw,.
romantisch dal haar merkwaardige kronkelingen, die eerst bij Kochem eindigen (Mean-derloop). d. Moezel valt bij Coblenz, na een•
loop v. 505 KM., in d. Rijn; d. mond is echter
slechts 278 KM. v. d. oorsprong verwijderd..
Niettegenstaande d. vele kronkelingen is d..
Moezel toch voor 't verkeer v. veel belang:
't stoombootverkeer gaat tot Trier. Van d._
Fransche grans tot Metz is d. Moezel gekanaliseerd; bovendien verbindt 't Marne-Rijnkanaal d. Moezel met d. Maas on d. Rijn. Aan
d. benedenloop zijn d. oevers ten deele met
wijngaarden beplant, die d. bekenden Moezelwijn le veren.
Moezel, 't dep., Zie Moselle.
Mofetten zijn onzichtbare uitdampingen.
v. koolzuur en dikwerf doodelijk voor menschen en dieren. Men treft haar veelvuldig
a. in vulkanische streken, inzonderheid
d. nabijheid v. plaatsen, waar vroeger werkende vulkanen waren, zooals in d. diep
ingesneden dalen v. d. Eifel, in d. omstreken
v. d. Laachersee, in 't keteldal v. Wehr, in
't noordwesten v. Bohemen. op Java en elders,.
zoodat men haar in zeker opzicht als d. laatste
bewegingen v. vulkanische werkzaamheid be-schouwen kan. Zij worden ook fumarolen
geheeten (zie dat woord).
Mogador, bij d. Maoren Soerrah (d. i. d.
prachtige) geheeten, een havenstad a. d. west-kust v. Marokko, met ongeveer 15 000 inw.,
onder wie veel Joden. 't Is d. voorn. plaats
voor d. ruffling v. d. waren uit Marokko en
Soedan (vooral v. struisveeren) voor Europeesche handelswaren. d. Haven wordt gevormd
door 't gelijknamige eiland en is alleen n..
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t Z.-W. open. d. Stad bezit verscheidene fraaie

gebouWen en oefent handel, scheepvaart en
kopersmederij uit.
Mogol (GRooTE) was d. titel, waaronder
weleer een vorst over een groot deel v. VoorIndie en aangrenzende streken heerschte.
•0mstr. 1526 had Baboer of Baber-Khan, een
nakomeling v. Tamerlan, 't rijke Delhi a. d.
Djoemna veroverd en daarmee d. grond gelegd
tot een gebied, dat zich weldra v. d. Himalaja
tot d. hoogvlakte v. Dekan uitstrekte.'t Word
-onder d. Grooten Mogol bestuurd door stadhouders en radja's of vorsten, die tegen betaling v. schatting hun landen mochten behouden. In 't westen en noordwesten des
xijks leefden voorts d. Mahratten, Seiks en
andere krijgshaftige stammen, die slechts met
moeite in toom gehouden werden.
Onder Shah Akbar, d. i. d. Groote
1605),
-een v. Baboer's opvolgers, bereikte 't rijk v.
-d. Grooten Mogol een hoogen trap v. bloei.
d. Stadhouders en radja's wisten zich echter
v. d. zwakheid zijner opvolgers ten nadeele
-des rijks te bedienen, tot Aureng-Zeb, bijge.naamd d. Onoverwinnelijke, d. teugels v. 't
bewind weer met krachtige hand aangreep.
Na zich door broeder- en. vadermoord in 1658
d. weg tot d. troon gebaand te hebben, ver-overdo hij Golkonda; hij sloeg d. Basch poeten.
Mahratten en andere stammen en breidde zijn
gebied v. d. Ben tot d. 35en graad N. Br. uit.
Zijn jaarlijksah inkomen bedroeg meer dan
500 mill. gulden. Overigens worth hij als een
goad regent en een voorstander v. beschaving
geroemd, gelijk hij dan ook Europeanen a.
zich wist te verbinden en in 't leger gebruikte.
Na zijn dood, die in 1707 voorviel, geraakte
rijk v. d. Grooten Mogol door d. afval v.
verscheidene Nabobs en Radja's, als die v.
Oude, Dekan, Bengalen enz., die naar onafbankelijkheid streefden, meer en meer in
verval.
Portugeezen, Spanjaarden, Nederlandeis en
Britten hadden zich op verschill. punten des
rijks gevestigd. Toen d. laatsten d. Grooten
Mogol tegen d. Portugeezen geholpen hadden,
was bun in 1614 't recht toegekend, ten
-eeuwigen dage in diens gebied handel to
drijven. In 1690 wisten zij zich Calcutta te
verwerven, terwijl hun Compagnie ook in
staatkundige beteekenis toenam, naarmate
die v. d. Grooten Mogol verminderde. Na een
door d. Britten gelukkig gevoerden oorlog
moest d. Groote Mogol in 1765, tijdens 't bestuur v. lord Clive, 't beheer en d. inkomsten
v. Bengalen, Behar en Orissa (welke laatste
meer dan 3 mill.. pd st. bedroegen) tegen een
.jaarlijksche schadeloosstelling v. ruim 300 000
pd st. afstaan.
In 1771 verliet d. Groote Mogol Shah-Aloem
d. stad Allahabad, waar hij eenige jaren onder
bescherming der Britten vertoefd had, en sloot
hij een verdrag met d. Mahratten, die weldra
in openbaren oorlog met d. Compagnie zouden
geraken. Hij k wain daardoor wel weer in
bezit zijner voorvaderlijke residentie, doch
werd een werktuig in handen der Mahratten,
terwijl d. Britten zijn jaargeld inhielden. d.
•Ongelukkige vorst, die inmiddels door een
tegen hem opgestaan bevelhebber v.'t gezicht
beroofd was, viel in 1788 in handen v. d.
Mahratten en FranSchen, die toen Delhi innamen, en bleef geruimen tijd in vergetelheid
en armoede als staatsgevangene in zijn paleis
bewaakt, tot hij in 1803 met zijn hoofdstad
in handen der Britten viel, die hem eenig
gezag over Delhi met een jaargeld lieten be
,

houden. d. Belastingen werden in zijn naam
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't recht werd in naam v. d. Mogol
gesproken. Sedert werd Z. M. Shah-Aloem,
keizer v. Hindostan (gelijk d. Britten hem
bleven noernen), weinig meer dan lord-mayor
v. Delhi. Zijn zoon Akbar bleef nog zeer gehecht a. 't behoud zijner voorrechten en werd
nog lang genoemd : „'t sieraad der wereld, d.
toevlucht der natien., d. koning der koningen,
keizer Akbar, d. rechtvaardige, d. gelukkige,
d. onoverwinnelijke", enz. Sedert d. vorst zich
echter in 1857 a. verzet tegen d. Engelsche
regeering schuldig maakte, is 't voor goad
met al zijn voormalige grootheid en luister
gedaan.
Mohacz, een stad in 't Hongaarsche
gespanschap Baranya, a. d. rechterzijde v. d.
Donau gelegen; zij heeft vijf kerken en een
slot en telt 12 390 inw., die hout-, kolen- en
graanhandel drijven. her streed 29 Aug.
1529 koning Lodewijk II v. Hongarije tegen
sultan Soliman II en verloor eerstgen. d. slag
en At leven. Daarentegen werden hier 12 Aug.
1687 d. Turken door d. Duitschers onder hertog
Karel v. Lotharingen en rnarkgraaf Lodewijk
v. Baden beslissend verslagen.
Mohammed, ook Mahomed en Mahmoed
geheeten (eon naam, die d. geprezene beteekent), is d. stichter v. dien godsdienst, welke
zich in d. loop der eeuwen over een aanzien•

lijk deel v. Azie en Afrika heeft uitgebreid.
Zijn geheele naam is MOHAMMED-ABOEL-KASEMBEN- ABDALLAH. Hij werd geb. to Mekka, waarschijnlijk 22 Apr. 571. Vroeg zijn ouders (Abdallah on Amina) verloren hebbende, word
hij opgevoed, eerst door zijn grootvader Montalleb en na diens dood door zijn oom AboeTaleb. Ofschoon behoorende tot d. aanzienlijken stam der Koreisjieten, die belast waren
met 't opzicht over d. heiligen Kaba-tempel
te Mekka, had Abdallah a. zijn zoon geen
geldelijk vermogen nagelaten, zoodat daze in
dienst tra 1 v. een rijke weduwe, met name
Chadidsja, die een 2.anzienit1ken karavanenhandel dreef. Doze vrouw vatte liefde voor d.
25-jarigen MOHAMMED op en, ofschoon 15 jaar
ouder dan hij, werd zij tegen d. zin barer
betrekkingen zijn echtgenoote. Kort daarna
begon hij zich v. tijd tot tijd af to zonderen
en a. godsdienstige overpeinzingen over to
geven; zelfs beeldde hij zich in openbaringen
uit d. hemel en verschijningen v. engelen to
ontvangen. Daze zinsverrukkingen stonden
waarschijnlijk in verband met epileptische
toevallen, waaraan MOHAMMED v. zijn jeugd
af onderhevig was. Van lieverlee zich in een
onderzoek v. d. aloude natuur- en sterrendienst zijner landgenooten begeven hebbende
en daarbij (waarschijnlijk door zijn bloedverwant Waraka, een gedoopten Jood) met
een gedeelte des Bijbels en met d. Joodsche
en Christelijke leer bekend geworden, werd
MOHAMMED ertoe gebracht uit dat een en
ander een godsdienststelsel samen to stellen,
dat, voorgedragen als een onmiddellijk nitvloeisel v. goddelijke opeabaring en gekleed
in d. gloed der Oostersche phantasie, ingericht
nog bovendien naar d. begrippen v. een half
beschaafd doch hoogst zinnelijk yolk en door
't gestreng vasthouden a. d. leer v. d. eenheid
des Opperwezens zich a. d. nadenkende in
hooge mate aanbevelende, niet na zou laten
grooten opgang to maken. Zie 't art. illohammedaansche godsdienst.
Indien men d. geschiedenis v. MOHAMMED
met onparttjdigheid naspoort, ontdaan v. d.
fabelen, waarmee zij in lateren tijd is opgesierd,
dan valt het niet to miskennen, dat MOHAMMED
geen opzettelijk bedrieger is geweest,
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waarvoor hij zoo vaak is uitgemaakt, iemand,
die slechts door voorgewende openbaringen
menigte verblindde. Integendeel, hij was
in 'tgeen hij zijn zinsverrukkingen noemde
blijkbaar to goeder trouw en wat hij als een
nieuwen v. d. hemel zeif meegedeelden godsdienst verkondigde had voor d. tijdsomstandigheden zooveel aanbevelenswaardigs, dat
It in zijn stichter eer a. d. schranderen man v.
,een vast karakter dan a. een dolzinnig dweper
denken doet. En d. ondervinding v. eeuwen
heeft geleerd, dat 't Mohammedanisme een
uitnemend voertuig der eerste beschaving is,
bij uitstek geschikt voor die volken, die in d.
uitgebreidsten zin 't Arabische karakter bezitten, zooals nog dagelijks d. gebeurtenissen
in Afrika's binnenlanden dit bevestigen.
't Schijnt echter, dat MOHAMMED zeif, aanvankelijk althans, zich een godsdienstige
hervorming op zoo uitgebreide schaal in
geenen deele heeft voorgesteld. In 't eerst bepaalde hij zich met als profeet op to treden
tot zijn huisgenooten, nabestaanden en vrienden. Pas eenige jaren later verkondigde hij
openlijk to Mekka zijn goddelijke zending,
maar met dien uitslag, dat zijn oom Aboe.
Taleb hem drie jaar lang op een eenzaam
kasteel a. d. vervolging zijner vijanden (onder
wie zijn stamgenooten d. Koreisjieten d. bitterste waren) onttrekken moest. Na dien tijd
bewoog d. onwrikbare vastheid zijner overtuiging d. inwoners v. Mekka tot 't herroepen v. d. tegen hem uitgesproken verbanning,
waarna hij vele aanhangers won. Omstr. dien
tijd stierf Chadidsja, doch spoedig daarna
huwde MOHAMMED achtereenvolgens onderscheidene vrouwen, zoodat hij zelfs bij zijn
dood niet minder dan negen weduwen achterliet. Veelwijverij trouwens is ook in zijn
godsdienstleer geoorloofd, waaraan zoowel 't
toegeven a. ingewortelde volksbegrippen en
gewoonten als MOHAMMEDS eigen hartstocht
voor vrouwen deel zal hebben gehad. Te mid-den v. d. opgang zijner leer zaten echter 's mans
vijanden niet stil. Hij was genoodzaakt uit
Mekka to vluchten on nam d. wijk n. die stad,
welke sedert d. naam „al Medina", d. i. d. stad
{les proleten, ontving, v. welke vlucht d.
Mohammedanen hun tijdrekening aanvangen
4zie 't art. Hedschra). Van toen of legde MOHAMMED er zich op toe door middel v. 't
zwaard zijn godsdienstleer a. d. omwonende
volksstammen op to dringen, vooral door 't
uitgaan op strooptochten on 1 uitplunderen
v. karavanen — 'tzelfde middel, waardoor
nog heden in d. binnenlanden v. Afrika d.
Islam wordt uitgebreid. Zelfs tot d. Grieken,
die nabij d. grenzen v. Arabia woonden,
strekte hij zijn veroveringstochten uit en,
iofschoon hij nu on dan gevoelige nederlagen
Teed, breidden toch zijn wapenfeiten meestal
zijn godsdienstleer on zijn gezag uit, zoodat
hij in 't tiende jaar na zijn eerste optreden
als profeet a. 't hoofd eener talrijke schaar
een plechtigen bedevaartstocht n. Mekka deed,
,onder plechtigheden, die vervolgens algemeen
zijn aangenomen bij d. bedevaarten der geloovigen. In d. heilige stad aangekomen.
droeg hij nogmaals d. voorn. leerstellingen on
voorschriften v. zijn godsdienst mondeling
d. talrijke daar verzamelde pelgrims voor,
waarna hij n. Medina terugkeerde. Weldra
word hij er ziek; zijn einde voelende naderen, vermaande hij d. aanwezigen tot vol.
harding in 't ware geloof en overl. hij in
d. armen v. Aisja. een zijner vrouwen, in
d. maand Juni v. 't jaar 632, 61 jaar oud.
Na veal beraadslaging over d. plants, waar
VI.

men hem begraven zou, had zulks plaats in
d. woning, waarin 110 ook overl. was. Die
plek is later getrokken bij een door MOHAMMED onmiddellijk naast zijn huis gestichte
moskee, die tegenwoordig nog als 't graf v.
d. profeet door ontelbare bedevaartgangers
bezocht wordt. d. Lijn v. MOHAMMEDS afstammelingen begint met Fatime, een dochter uit
zijn huwelijk met Chadidsja, die door hem
werd uitgehuwelijkt a. zijn neef Ali, zoon v.
zijn oom en opvoeder Aboe-Taleb. Zijn overige
kinderen stierven vroeg, althans zonder kinderen na to laten. — Over 't leven en streven
v. MOHAMMED hebben o. a. geschreven: Weil,
„Mohammed der Prophet. Sein Leben and
seine Lehre" (1843), Noldeke, „Das Leben
Mohammeds" (1863), Muir, „The life of Mahomet" (4 dln, 1858—'61), Delaporte, „Vie de
Mahomet d'apres le Coran et les historiens
arabes" (1874). Belangrijk zijn ook d. „Twee
verhandelingen over Mahomet" v. onzen Van
der Palm in diens „Verhandelingen en Redevoeringen" (1817, 1e dl).
Mohammed of Mahmoed I, sultan der
Turken, werd in 1374 geb., volgde zijn vader
Bajazet I op en overl. to Adrianopel, zijn
residentie, in 1421.
Mohammed II, bijgen. BUJOEK (d. Groote),
werd 24 Mrt 1430 to Adrianopel geb. on toonde
door een reeks v. overwinningen d. indruk,
dien d. geschiedenis v. Alexander d. Groote,
dien hij zich ten voorbeeld stelde. op hem
gemaakt had. Hij streed met schitterenden
uitslag tegen d. Hongaren, Walachen en
Albani6rs, vervolgens tegen d. keizers v.
Constantinopel on Trebizonde; ook tegen
d. koningen v. Napels, Perziii en Bosnie;
voorts tegen d. republieken Veneto en
Genua. d. ridders v. Rhodus en d. laatste ,
kruisvade.Ztjnmbrowapefit
echter is d. verovering v. Constantinopel,
waardoor 't Grieksche of OostRomeinsche rijk
vernietigd word. Hij begon d. belegering der
hoofdstad 6 Apr. 1453 met een sterke landen zeemacht on veroverde haar stormenderhand 29 Mei. Terstond verklaarde hij haar
tot zijn residentie en vestigde hij er zijn zetel.
Hij overl. 31 Mei 1481, op een dorp in Bythynie,
d. roam nalatende 12 rijken en ruim 200 stedon
veroverd to hebben.
Mohammed III, in 1566 geb., baande
zich in 1595 na d. dood zijns vaders Moerad III
d. weg n. d. troon door 't doen ombrengen v.
21 zijner broeders en 't in zee werpen v. 1t
zwangere gemalinnen zijns vaders. Ook was
hi' een wreed vervolger der Christenen tot a.
zijn dood, die in 1603 plaats had.
Mohammed IV, 2 Jan. 1642 geb, on reeds
als zevenjarige knaap ten troon verheven,
streed aanvankeltjk niet ongelukkig tegon d.
Polen, totdat dozen, met Sobiesky a. 't hoofd,
d. Turken nog moor ontnamen, dan dozen
eerst op hen hadden veroverd. Hij werd in
1687 onttroond on overl. vier jaar later in d.
gevangenis.
Mohammed, bijgenaamd ABOEL - KASSAHMAHADI, leefde in d. 10e eeuw en is bij d.
Arabische en Perzische Mohammedanen 't
voorwerp v. een menigte legenden. Aangaande
hem heerscht daar d. verwachting. dat hij
tegen 't eind der dagen zal wederkomen als
voorlooper der tweede komst v. d. Messias,
ten einde alle secten onder d. Muzelmannen
tot een to brengen en alle belijders, v. welken
godsdienst ook, onder d. vaan v. d. profeet to
vereenigen.
Moha,mmedaansehe almanak,
Zie
Hedschra.
32
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Mohammedaansche godsdienst (d.)
is een der vier hoofdvormen v. godsdienst en
wel d. jongste v. alle en grootendeels uit bestanddeelen der drie overige, Heidendom,
Jodendom en Christendom, bijeengebracht. d.
Mohammedanen zelf noemen hem d. godsdienst
v. d. profeet, meestal echter d. Islam, d. i. overgave a. God of berusting in Gods wil, waardoor 't hoofdkarakter v.'t Mohammedaansche
godsdienstbegrip zeer juist wordt uitgedrukt;
nierin toch staat d. leer v. een onvermijdelijk
noodlot, waaraan men zich lijdelijk heeft to
onderwerpen, op d. voorgrond. d. Kenbron v.
d. Mohammedaanschen godsdienst is d. Koran,
't book der openbaringen (zie Koran); doch,
daar op 't Islamitische standpunt Mohammed
wel d. profeet, d. stichter v. d. waren godsdienst, maar zijn persoon in geenen deele 't
middelpunt v. d. godsdienst is, behooren d.
overleveringen aangaande hem niet tot 't ware
wezen v. d. laatste. Wel wordt 't aldus verhaald, dat Mohammed in d. eenzame spelonk v.
d. berg Hara omgang met d. engel Gabriel zal
hebben gehad, met wiens hulp hij op d. witten
ezel Alborak door d. lucht v. Mekka n. Jeruzalem gereden on daar langs een ladder tot in
d. zevenden hemel gestegen zal zijn, waar hij
vervolgens door Adam, Abraham, Mozes,
Jezus Christus on andere profeten eerbiedig
verwelkomd en als d. grootste profeet erkend
werd; maar deze dingen behooren niet tot
d. eigenitIke leerstukken v. 't Mohammedaansch geloof. Aan 't hoofd v. deze staat d.
hoofdwaarheid „er is een God en Mohammed
is zijn profeet". Mohammed zelf wilde slechts
aangezien zijn voor d. door God gezonden
hersteller v. d. zuiveren door Abraham beladen godsdienst, ontdaan v. zijn vervalsching
door Joden en Christenen. d. Profeten des 0. V.
en Jezus Christus werden made door hem
voor ware profeton v. d. Allerhoogste gehouden. 't Geloof in Allah, d. eenigen waarachtigen, wortelt in d. erkentenis v. Hem als d.
almachtige, alwetende, albarmhartige, die
eenmaal gericht zal houden over d. menschen on d. goddeloozen tot d. vuurpoel verwijzen, terwijl d. geloovigen en vroinen ('t
Mohammedanisme sluit brave menschen v.
andere godsdiensten niet uit v. d. zaligheid
des hemels) zich voor eeuwig zullen verblijden in een hemel. welks genietingen met d.
grofst-zinnelijke kleuren worden geteekend
als verblijf in prachtige, welriekende paleizen,
waar keur v. spilzen, welluidende muziek
en schoone vrouwen ten dienste der gezaligden zijn. d. Zedenleer v. d. Mohammedaanschen
Godsdienst is moor eenvoudig dan zuiver;
zij bepaalt zich tot 't voorschrijven v. doze
5 hoofdplichten: gebed, vasten, reiniging des
lichaams, 't geven v. aalmoezen en minstens
Oenmaal in 't leven een bedevaart n. Mekka.
In d. bijzonderheden echter zijn leze zelfde
voorschriften zeer omslachtig. 't B, Wen eischt
een bepaalde, lastige lichaamshouding, 't moot
vijfmaal daags geschieclen en wel altijd met
't gelaat n. Mekka gekeerd. 't Eerste gebed

jaargetijden doorloopt (zie Hedschra), kan in
't heete v. d. zomer 't gemis zelfs v. alle
lafenis, zoolang d. zon a. d. hemel staat, een
ware, ja vreeselijke kwelling zijn. d. Lichaamsreinigingen zijn veel on omslachtig, zoodat
een badkamer in een Mohammedaansch huis
een onvermijdeltjke behoefte is. Voorts is a.
d. Muzelmannen 't gebruik v. wijn en 't
nemen v. geldrente verboden, doch ter vervanging v. d. wijn bedienen zij zich,v. opium
en andere bedwelmende zaken in hun tabak,
terwijl 't rooken zelf bij d. meeste Mohammedanen zoowel een uitspanning der vrouwen
als v. d. mannen is, on voor 't verbod
rente to nemen weten zij zich gemakkelijk
schadeloos to stollen door haar bij 't geleende
kapitaal to voegen of v. 't uitgeleende of to
trekken. Veelwijverij is in d. Islam in zoover
geoorloofd, als ieder Muzelman vier echto
vrouwen to gelijk mag hebben, doch overigens zooveel bijzitten als hij goodvindt.
d. Koran regelt niet alleen 't godsdienstige
of kerkelijke leven der Mohammedanen, maar
ook 't maatschappelijke en burgerlijke leven
alsmede 't rechtswezen. die alle geheel op d.
godsdienst gegrond zijn on er nauw mee samenhangen. Zoo vindt men in dit book der openbaringen voorschriften als doze: geen kindsren dooden, uit vrees ze niet to kunnen groot
brengen; 't vermogen v. weezen onaangeroerd
latent good maat en gewicht geven; a. slaven
geen overlast aandoen; een kuisch leven leiden enz. Duch, daar dit een en ander meer
een uitvloeisel v. d. Mohammedaanschen godsdienst is dan tot zijn wezen behoort, behoeft dit hier niet nader to worden ontvouwd.
't Valt niet to ontkennen, dat er veel in d.
Islam is, dat deZen yen, ook boven d. zuiverste heidensche godsdienstvormen, bijv. die v.
Zoroaster on Kong-foelse, verheft. Reeds
vasthouden a. d. volstrekte eenheid v. God
is eon hoogst gewichtige schrede op d. weg
der godsdienstige waarheid. Toch heeft 't Mohammedanism° ook groote feilen. Een der
voorn. is, dat 't d. weg open laat voor 't grofste
bijgeloof, gelijk dan ook d. vrees voor kwade
geesten (Dsjinnen) bij al wat Muzelman hoot
diep geworteld is en vooral in verband tot
hun fatalisme alle zedelijk vertrouwen op 't
Opperwezen, als bestuurder v. 's menschen
lotgevallen, geheel wegneemt. Hierbij komt,
dat 't Mohammedanisme zelf, een uitvloeisel
v. tijd, plaats en omstandigheden, ook alleen
een beperkte strekking heeft en moeilijk geschikt kan zijn voor alle volken zonder onderscheid, iets, wat toch in een godsdienst wel
een bepaald gebrek mag heeten. Eindelijk
heeft 't onbepaalde, om niet to zerggen dubbelzinnige v. vele uitdrukkingen iii d. Koran
aanleiding gegeven tot 't ontstaan v. een
menigte secten, waarvan d. Mohammedanen

(Soebh) verricht d. Muzelman 's morgens voor
't opgaan der zon, 't tweede (Thlohor) v. 1
tot 2 uur na d. middag, 't derde (Atsar) v. 4
tot 5 uur, 't vierde (Magrieb) v. d. ondergang
der zon tot 't verdwijnen der schemering, 't
vijfde (Isja), eer men rich to slapen legt. Ook
hebben zij nog een gebed (Tahadjad), waarvan zij zich, 's nachts wakker wordende, bedienen. Van d. vasten is 't voorn. dat in d.
maand Ramadan, gednrende welke niets genuttigd wordt tuss. d. op- on d. ondergang
der zon. Daar nu elke maa,nd d. verschill.

d. Karaieten (zui ver-Mozaisten) tot d. Talmudisten onder d. Joden. d. Sji.eten nl. (welke naam
scheurmakers beteekent) kennen alleen a. d.
Koran gezag in geloofszaken toe. Dozen zijn

zelf er 72 noemen en die grootendeels naar hun
stichters worden genoemd. d. Twee hoofdpartijen zijn d. Sjiieten on d. Sunnieten. Zij
staan tot elk. ongeveer als d. Protestanten
tot d. Roomsch-Kath. onder d. Christenen on

dus zuivere Mohammedanen; doch slechts in
Perzie en Oost-India vindt men hen; zelfs zijn
zij als ketters gebannen buiten d. heilige stad
Mekka, die in handen der Sunnieten is. welke
zich noemen naar een book (d. Surma), dat
bijvoegsels on verklaringen tot d. Koran, be-

nevens mondelinge overleveringen behelst, a.
welke door hen nevens d. Koran zelf gezag,
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in geloofszaken wordt toegekend. Tuss. d.
Sjfieten en d. Sunnieten bestaat dus een verschil over d. fundamenteele godsdienstleer
of, gelijk d. Mohammedanen 't noemen, ,d.
wortel", terwij1 verschill. opvatting v. d.
wettelijke voorschriften, „d. takken", zich verdeelt in d. vier scholen der Hanbalieten,
Schafileten, Malikieten en Hanifieten; tot d.
laatsten behooren d. Turken.
d. Mohammedaansche godsdienst heeft zich,
gelijk reeds in 't art. Mohammed is opgemerkt,
vooral door middel v. 't zwaard verspreid en
gaat daarmee in Afrika's binnenlanden nog
steeds voort. In d..Middeleeuwen was bijna
geheel Spanje een tijd lang Mohammedaansch
en d. daar gevestigde Moorsche rijken bloeiden
door kunsten, geleerdheid en wetenschap,
gelijk over 't algemeen d. Mohammedaansche
geleerden v. d. 9e tot d. 13e eeuw nagenoeg
d. eenige bewaarders v. kennis en wetenschap
en dus d. wogbereiders voor d. latere westersche beschaving waren. Tegenwoordig ornvat
't Mohammedanisme in Azie d. landen v.
Arabia, Klein-Azie. Syrie, Mesopotamie, Perzie,
Afghanistan en Beloedsjistan, Turkestan en
d. Kirgiezensteppen, benevens een good deel
v. Voor- en Achter-India en d. Oost-Indischen
Archipel ; in Afrika bijna al 't land t. N. v.
d. 10en breedtegraad met nog een goed deel
v. d. oostkust v. dit werelddeel; in Europa
nog slechts enk. ele streken v. 't Balkanschiereiland, t. w. Thracie en een deel v. Macedonia en Albania. 't Gezamenlijke aantal
belijders v. d. Islam kan veilig op meer dan
200 millioen worden geschat. Belangrijke
geschriften over d. Mohammedaanschen godsdienst zijn: Arnold, The Islam" (18741, Varnbery, „Der Islam im 19en Jahrhundert" (1875),
Dozy, „Het Islamisme" (2e dr. 1880), en Kuenen,
„De Islam" (in „Volksgodsdienst en Wereldgodsdienst", 1882).
Mohamra of Mohammera, een stad
in d. Perzische prov. Choesistan, a. d. uitmonding v. d. Karoen in d. Schat-el-Arab gelegen, ward voor omstr. 50 jaar gesticht en
telt thans reeds 15 000 in w. (1890). In d.
omtrek groeien d. voortreffelijkste dadels
der wereld, waarin d. iuw. levendigen handel
dril van.
Mohave-woestijn,
een circa 2270 vk.
mijlen groote, woeste landstreek in 't W. v.
d. Ver.-Staten v. Noord-Amerika, t. Z.-0. v.
California gelegen. Zij strekt zich tot d.
Colorado uit, wordt door d. dikwijls uitge•
droogde Mohave.rivier, die in d. San Bernandinoketen ontspringt en zich in een uitgestrekt moeras, 't Mohave-Lake, verliest, doorstroornd en is d. eenige werkelijke woestijn
v. A merika. Eon tak v. d. Zuid-Pacific-spoorweg
gaat door d. Mohave-woestijn.
Mohawk, een groote zijrivier v. d. Hudson
in d. N.-A merikaanschen bondstaat New-York.
Na een 257 KM. langen loop mondt zij bij
Troy in d. hoofdstroom uit, na kort to voren d.
21 M. hoogen Cohoesval gevormd to hebben.
Mohawks, Zie Irokeezen.
Mohilew of Mogilew, eon gouvernement
in West-Rusland, met 874 vk. m Wen oppervl.
en 1 117 450 inw., v. wie circa 17 pct Joden zijn.
't Land is vlak on zeer vruchtbaar en heeft een
zacht, zeer vochtig klimaat. d. Belangrijkste
rivier in 't gouvernement is d. Dnjepr met
zijn zijrivieren, d. Sosh en Droezt. Van d. geheele budemoppervl. wordt ongeveer 28 pct
door bosch, 29 pct door bouwland en 16 pct door
eiland ingenomen. Naast d. graanbouw is
ook d. verbouw v. hennep en rapen v. belang.
d. Vcoteelt is er bloeiend, a. wilde dieren
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treft men nog beren, wolven en vossen aan.
't Delfstoffenrijk levert ijzer, fayenceaarde,
turf en zout; ook vindt men er minerals
bronnen. d. Industrie is onbeduidend; daarentegen is d. handel, die in handen der Joden is
on door bevaarbare rivieren en een uitgebreid spoorwegnet bevorderd wordt, zeer
levendig. Uitgevoerd worden hout, kalk,
graan, leer enz., ingevoerd zout, manufactuur-,
galanterie- en drogistwaren. d. Ontwikkeling
v. 't yolk is gebrekkig. 't Gebied kwam in
1772 bij d. eerste deeling v. Polen a. Rusland. —
d. Hoofdstad, Mohilew, in eon vruchtbare streak
a. d. Dnjepr gelegen, is d. zetel v. een Griekschen en een R.-Kath. aartsbisschop en v.
d. gouverneur, heeft fraaie, breede straten, 29
kerken (onder welke d. prachtige s. Josephkathedraal), vier kloosters, drie Jodentempels,
een gymnasium, een geestelijke school enz.,
en telt 41 900 inw., die veel a. handel en industrie doen. Hier behaalden 23 Juli 1812 d.
Franschen een schitterende overwinning op
d. Russen.
Mohilew, een stad in 't Russische gouvernement Podolia, a. d. Dnjestr gelegen; zij heeft
een Grieksch-Kath. en een Armeensche kerk en
Gen Jodentempel en telt 18 400 inw., die levendigen handel drijven en tuhrbouw, zijdeteelt
en schoenmakerij uitoefenen.
Mohi (ROBERT vox), een beroemd Duitsch
rechtsgeleorde en staatsman, geb. 17 Aug.
1799 to Stuttgart, weed in 1824 hoogl. in d.
staatswetenschappen to Tubingen, waar hij in
1835 tevens opperbibliothecaris ward. In 1845
legde hij zijn betrekking neer en ward hij in d.
Tweede Kamer v. Wurtemberg gekozen. Sedert
1847 hoogl. in d. rechten to Heidelberg, ward
hij in 1848 in d. Nationale Vergadering gekozen, was hij v. Aug. 1848 tot Mei 1849 Rijksminister v. Justitie en keerde hij vervolgens
in zijn Heidelberger professoraat terug. Van
1861—'66 was hij gezant v. Baden in d. Bondsdag to Frankfort en hij word in 1867 president v. d. Eerste Kamer v. Baden, waarvan
hij reeds geruimen tijd lid was geweest.
Tevens was hij v. 1869—'71 gezant v. Baden
a. 't Beiersche hof. Hierop ward hij president v.
d. Rekenkamer to Karlsruhe ; sedert 1874 nationaal-liberaal lid v. d. Duitschen Rtjksdag, overl.
hij 5 Nov. 1875 to Berlijn. Zijn voorn. werken
zijn „Die Polizeiwissenschaft nach den
Grundsatzen des Rechtsstaates" (3 dln, 1832
t. 1834, 3e dr. 1866)„.Geschichte and Litteratur der Staatswissenschaften" (3 dln, 1855 t.
1858), „Encyklopadie der Staatswissensehaften"
(1859, 2e dr. 1872) on „Das deutsche Reichsstaatsrecht" (1873). Zijn leven beschreef Schulze
(1886). — Jumus VON MOHL, een beroeuid
orientalist, een broader v. d. voorgaande, gob.
25 Oct. 1800 to Stuttgart, ward in 1826 hoogl.
in d. Oostersche letterkunde to Tubingen. Hij
gaf in 1830 d. Latijnsche vertaling v. 't Chineesche liederboek ,,Schi-king" v. Lacharrne.
Reeds in 1832 ward hem door d. Fransche
regeering d. uitgave v. d. „Schahnarne" v.
Firdusi opgedragen („Livre des rois", 6 din,
Parijs, 1888—'68; 2e dr. 1876 en volg.). Hij
legde daarom zijn TiThinger professoraat neer
en ward in Frankrijk genaturaEseerd. In 1844
word morn lid v. d. Academie des Inscriptions.
in 1845 hoogl. in 't Perzisch a. 't College de
France on in 1867 president v. d. Societe asiatique. Hij overl. 4 Jan. 1876 to Parijs. Na zijn
dood word nog v. hem uitgeg. „Vingt-sept ans
d'histoire des etudes orientales" dln, 1879
t. 1880). Zie over hem Simpson „Jules and
Mary Mohl. letters and recollections" (1887). MORITZ VON MOHL, een Duitsch staatsman en
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staathuishoudkundige, een broeder v. d. beide
voorgaanden, geb. in 1802 to Stuttgart, waar
hij in 1841 opperbelastingsraad werd, na verscheidene jaren in Frankrijk to hebben doorgebracht. In 1848 werd hij lid v. d. Nationale
Vergadering on sedert 1849 nam hij deel a.
't Rompparlement. Op alle Wurtembergsche
landdagen (sedert 1851) schaarde hij zich a.
d. uiterste linkerzijde. Als ijverig voorvechter v. d. Tolpartij trad hij in 1858 in 't Parlement op, terwijl hij zich in d. Rijksdag
(1871—'73) als een hardnekkig lid v. d. GrootDuitsche partij deed kennen. In dozen zin
was hij ook op letterkundig gebied workzaarn. Hij overl. 18 Febr. 1888 to Stuttgart. —
alio° vox MOHL, een verdienstelijk botanicus,
d. vierde brooder v. d. voorgaande, geb. 5 Apr.
1805 to Stuttgart, werd in 1835 prof. in d.
botanie en directeur v. d. botanischen tuin
to Tubingen, waar hij 1 Apr. 1872 overl. MOHL
heeft vooral op 't gebied der plantenphysiologie zeer veel werkzaamheid a. d. dag gelegd. Van zijn werken noemen wij „Beitrage
zur Anatcmie and Physiologic der Gewachse"
(1834), „Mikrographie" (1876), „Grundzuge zur
Anatomic und Physiologic" der vegetabilischen Zelle" (1851) en „Verrnischte botanische Schriften" (1845).
Mohler (JOHAN ADAM), een Duitsch R.-Kath.
godgeleerde, 6 Mei 1796 to Igersheim in Wurtemberg geb. Niet fang nadat hij in 1822 to
Tubingen, waar hij gestudeerd had, als privaatdocent was opgetreden en terwijl zijn
lessen over kerkelijke geschiedenis en kerkrecht grooten opgang maakten, vestigde hij
zijn naam ook naar buiten door d. uitgave v.
„Die Einheit in der Kirche" (1825), ten gevolge
waarvan hij 't aanbod v. een leerstoel te
Freiburg en kort daarna to Breslau ontving.
Echter bleef hij to Tubingen, waar men hem
thans eveneens tot hoogleeraar in d. godgeleerdheid benoemde. Doch, daar hij zich door
zijn „Symbolik" (1832) vele onaangenaamheden
met zijn protestantsche ambtgenooten berokkende, gaf hij gehoor a. een roepstem naar
d. hoogeschool to Milnchen, waar hij 12 Apr.
1838 overl. Under d. geschriften, die hij heeft uitgegeven, verdient behalve d. reeds genoemde
ook zijn „Athanasius'' vermelding (1827). ZUn
„Nachgelassene Schriften" zijn door Dellinger (1839, 2 dln) en zijn „Patrologie, oder
christliche Literaturgeschichte" is door Reithmayr (1839) uitgegeven.
Mohn, een eiland in d. Oostzee, tot 't Rus
sische gouvernement Lijfland behoorende, is
circa 4 vk. mi,j1 groot en is v. 't vasteland
door d. Mohnsond gescheiden. Voor 500 jaar
hing 't eiland nog met Oesel samen. 't Aantal
inw. bedraagt 600 (Esthen en Duitschers). —
d. Zee6ngte tuss. d. eilanden Dago, Oesel,
Mohn en Esthland heet Mohnsond. Deze is
60 KM. Lang, 6 a 20 KM. breed en ongeveer
22 M. diep; vele zandbanken, rotsklippen en
eilanden bemoeielijken er dik wijls d. scheepvaart.
Mohn (HENRIK), geb. 15 Mei 1835 to Bergen in Noorwegen, waar hij ook studeerde en
in 1861 observator a. d. sterrenwacht werd,
is sedert 1866 directeur v. 't meteorologisch
instituut to Christiania. Hij schreef o. a. „Grundziige der Meteorologie" (e dr., 1883), „Temperature de la mer entre l'Irelande, l'Ecosse et
la Norvege" (1870) en „Oversigt over Norges
Klimatologie" (1870).
Mohn (GOTTLOB SA mum,), een beroemd
Duitsch glasschilder, gob. to Weissenfels in
Saksen, 1789, on overl. to Laxenburg, 1825. Hij
ontving onderwijs in d. kunst v. zijn vader,
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een porseleinschilder, en 't gelukte hem na
onderscheidene kunstreizen en een aantal
proefnemingen belangrUke ontdekkingen te.
doen your d. techniek der glasschilderkunst,
welke men langen tijd voor altijd verloren
geacht had. d. Eerste, die v. MOHN'S ontdokkingen gebruik maakto, was d. hertog v.
Mecklenburg-Schwerin voor d.nieuw gebouwde
Kath. kapel to Ludwigelust. Na 't voltooien
v. dezen arbeid begaf max zich n. Berlijn; hij
woonde zoowel daar als later to Leipzig, waar
hij bovendien d. leiding v. prof. Schnorr gonoot, d. voorlezingen over scheikunde v. d.
bekwaamste geleerden bij en reisde in 1811 n.
Weenen, waar hij in hertok Albrecht v. SaksenTeschen een vermogend bescherrner vond.
Hij schilderde door bemiddeling v. dezen d.
vensters v. d. ridderburg to Laxenburg, later
in 1820 eenige vensters der kerk v. Maria
Stiegen to Weenen, enz. Intusschen bleef hij
zich nog steeds ijverig op d. scheikunde toeleggen en bracht hij telkens nieuwe verbeteringen in d. procedes der nieuw uitgevonden glasschilderkunst, die echter eerst na zijn dood
to Munchen, onder koning Lodewijk, door
Frank e. a. tot een merkwaardige hoogte
werd opgevoerd. Over MOHN'S werken en d.
verdiensten daarvan zie men o. a. F. von Hormeyr's „Archly" (1824).
Mohnike (GOTTLIEB CHRISTIAN FRIEDRICH),
een Duitsch theoloog en letterkundige, geb.
6 Jan. 1781 to Grimmen in Pommeren, werd
in 1811 rector a. d. stadsschool to Greifswald,
in 1813 predikant to Straalsund en in 1819
consistoriaal- en schoolraad aldaar en overl.
6 Juli 1841 to Greilswald. Hij schreef o. a.
„Hymnologische Forschungen" (2 dln,1831) en
„Geschichte der Buchdruckerei in Pommern"
(1840). Ook vertaalde hij veel uit d. Noordsche
talen, o. a. Tegner's „Frithjofs-Sage" (1826,
130 dr. 1876) en „Sammtliche Gedichte" dln,
1840).
Mohr (KARL FRIEDRICH), geb. to Coblenz
4 Nov. 1806, studeerde in d. pharmacie en
chemie to Bonn, Heidelberg en Berlkjn. Na
eerst apotheker to zijn geweest, werd hij in
1864 privaatdocent en in 1867 buitengewoon
hoogl, in d. pharmacie to Bonn, waar hij
27 Sept. 1879 overl. Hij schreef o. a. „Lehrbuch der pharmaceutischen Technik" (1847),
„Kommentar zur preuszischen Pharmakopoe'
(3e dr., 1865), „Kommentar zur deutschen Phan
macopoe" (1873). „Lehrbuch der chemischanal ytischen Titrirmethode" (4e dr., 1874), „Der
Weinstock und der Wein" (1864), „Geschichte
der Erde" (1866), „Allgemeine Theorie der
Bewegung und Kraft" (1869) en „Chemische
Toxikologie" (1874).
IVIiihring (FERDINAND), een Duitsch organist en componist, in 1816 to Alt-Ruppin geb.
en overl. 1 Mei 1887 to Wiesbaden. Na zijn
opleiding bij A. Bach en G-rell in Berlijn gonoten to hebben, werd hij achtereenvolgens
organist en muziekdirecteur to Saarbrilcken
en to New•Ruppin. Sedert 1876 echter was hij
als privaatdocent in Wiesbaden gevestigd.
Van zijn composities zijn 't meest bekend :
„Das Dichtergrab am Rhein", „Normannenzug"
en ,Seligster Traum" (alle voor gemengd koor),
verder d. opera's ,Das Pfarrhaus" on „Schlosz
Warren". Ook componeerde hij strijkkwartetten en pianostukken.
Mohs (FRIEDRICH), d. grondlegger v. d.
natuurhistorische methode in d. mineralogie,
werd in 1774 to Gernrode bij d. Harz geb. Na
't vroegtijdig overlijden v. zijn vader, die
koopman was, werd hij bestemd om diens
handelszaken voort to zetten. Doch een on-
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weerstaanbare neiging tot een hoogere wetenschappelijke vorming, inzonderheid voor d.
wiskunde, drong hem een andere loopbaan in
te slaan. Op d. leefttjd v. 22 jaren begaf hjj
zich n. Halle, waar hi) tot in 1798 zijn studien
voortzette; hij bezocht vervolgens d. bergacademie te Freiberg en kreeg weidra een aanstelling in Anhalt-Bernburg, die hij evenwel
liet varen om deel te nemen a.'t oprichten v.
een wetenschappelijke instelling to Dublin.
Toen 't plan daartoe niet ten uitvoer werd gobracht, keerde hij weer n. Freiberg terug en
ging hij in 1802 n. Weenen, waar hij d. beschrijving v. 't mineralien-kabinet v. d. bankier von
der Null op zich nam en in 't licht gat. In dit
work, dat in 1805 in 3 din in druk verscheen,
ontvouwde hij 't eerst zijn natuurhistorische
beschouwingen, welke hij later verder ontwikkelde. Vervolgens deed litj geognostische en
bergbouwkundige reizen in Stiermarken, Salzburg, Karinthie, Krain, Hongarije, Zevenbergen enz. on in 1810 onderzocht hij op last v.
d. Oostenrijksche regeering d. landstreken in
't gebied v. Passau, in Bohemen on elders,
waar porselein-aarde gevonden wordt. In 1811,
toen hij op aandrang v. d. aartshortog Johann
wederom een reis n. Stiermarken ondernomen
had, werd hij tot prof. in d. mineralogie benoemd a. 't Johanneum, een technisch- on
bergwerks-instituut to Gratz. Met d. graaf Von
Brenner, dien hij hier onder zijn leerlingen
telde, deed hij in 1817 een reis n. Engeland.
Terwijl hij zich to Edinburgh beyond, ontving
hij d. benoeming tot prof. in d. mineralogie
to Freiberg, in plaats v. Werner, die overl.
was, a. welke benoeming hij gehoor gat In
1826 ging hij in dezelfde betrekking n. Weenen,
waar hij in 1838 bergraad werd. 29 Sept. 1839
overl. hij to Agerdo. 5 uur v. Belluno, in
Lombardije, 65 jaren oud. Zijn voorn. geschriften zijn, behalve 't reeds genoemde: „Versuch
einer elementarmethode zur naturhistorischen
Bestimmung und Erkenntniss der Fossilien"
(1813); „Charaktere der Classen, Ordnungen,
Geschlechter und Arten oder Charakteristik
des naturhistorischen Mineralsystenis" (1820);
„Grundriss der Mineralogie" (2 din, 1822—'24);
„AnfangsgrUnde der Naturgeschichte des Mineralreichs" (1832).
Moireau (JEAN), een Fransch graveur, geb.
to Orleans in 1691 en overl. to Parijs in 1762.
Aanvankelijk legde hij zich op d. schilderkunst toe, maar hij gaf al spoedig d. voorkeur a.
d. graveerkunst, waarin hij door vlijt en talent
groote vorderingen maakte. Voornamelijk
heeft hij naar d. werken v. Ph. Wouwerman
gegraveerd. Ofschoon 't niet to ontkennen is,
dat Watelet eenigszins gelijk heeft, wanneer
hij eon aantal v. MOIREAU'S gravures naar
Wouwerman zwak on zonder geest vindt in
vergelijking met d. origineelen, zoo prtjzen
toch ook andere beoordeelaars met recht in
een aantal andere v. die gravures een goede
opvatting v. d. eigenaardige schoonheden v.
Wouwerman en €en zorgvuldige, bevallige
manier. MODREAU word in 1736 lid der academie
to Parijs; voor zijn receptie graveerde hij een
Rendez-vous de chasse naar Falens. Behalve
naar Wouwerman, v. wien hij 89 voorstellingen in prent bracht, graveerde MOIREAU ook
naar Watteau.
Moitte (PIERRE ETIENNE), een Fransch graveur, in 1722 to Parijs geb. on door Beauvarlet in d. kunst onderwezen. Hij verwierf zich
veal room' in zijn yak on werd in 1760 lid der
Fransche academie on eindelijk graveur des
konings. Hij overl. in 1780 on liet verscheidene
kinderen na, die zich alien a. d. kunst wijdden ;
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zie d. volgende artt. MOITTE heeft portretten en
historische voorstellingen gegraveerd, o. a.
naar goede meesters in d. Dresdener galerij en
d. verzameling v. d. graaf Von Brilhl.
Moitte (TRANVIS AUGUSTE), OUdStO Z0011 v.
bovengenoemde, werd door zijn vader in d.
kunst onderwezen on leverde onderscheidene
gravures, die veal btjval vonden. Hij overl.
in 1790. Hij graveerde o. a. Recreation de la
table naar J. Jordaens en eenige genre-voorstellingen naar Greuze.
Moitte (JEAN BAPTISTE PHILIBERT), architect, leerde teekenen v. zijn vader, behaalde
in 1792 d. grooten prijs der academie en begaf
zich dienvolgens n. Rome. Later werd hij
onderwijzer in d. bouwkunst a. d. teekenschool
to Dijon, waar hij ook verschill. verdienstelijke werken in 't leven riep, on hij overl. in
1808 op zestigjarigen leeftijd.
Moitte (ROSA ANGELICA) graveerde, evenals
haar zuster ELISABETH MELANIE, niet onverdiensteltjk.
Moitte (JEAN GUILLAUME), beeldhouwer,
geb. to Parijs in 1747, overl. in 1812, ontving
made v. zijn vader P. E. MOITTE onderwijs in
d. kunst en werd later door Pigalle on Le
Moine tot beeldhouwer opgeleid. Beide daze
meesters echter werden door hem overtroffen.
Hij studeerde vlijtig, vooral to Rome, welke
stad hij echter ter wills v. zijn wankelende
gezondheid moest verlaten. wat hem zoo ter
harte ging, dat men hem niet dan met moeite
belette d. handen a. zijn eigen leven to slaan.
Van zwaren beeldhouwersarbeid kon nu geen
sprake zijn daarentegen ontwierp on teekende
hij modellen voor bas-reliefs, die weldra d.
kunstwereld in verbazing brachten. Voornarnelijk muntten ook uit d. teekeningen,
welke hij voor d. goud- on zilverwerken v.
d. koninklijken goudsmid Auguste vervaardigde. In 1783 werd hij medelid der academie
on in 1792 begon hij 't work, dat hem een
onvergankelijken roam bezorgde, 't frontespies
der kerk v. d. H. Genoveva, toen daze in 't
Pantheon werd herschapen. Bovendien vervaardigde hij binnen dit gebouw nog beelden
on bas-reliefs v. zeldzame verdiensten. Zijn
meesterstuk is misschien eon v. d. bas-reliefs
v. 't Louvre, voorstellende d. Muze der geschiedenis. Van zijn hand is ook 't grafmonument
v. d. generaal Leclerc in d. kerk Ste Genevieve to Parijs, benevens een aantal portretstandbeelden on bustes v. beroemde mannen
v. 't eerste keizerrijk, enz.
Moitte (ALEXANDER), schilder, is d. laatste
v. dit merkwaardig kunstenaarsgezin. Hij
verwierf eenigen naam in 't historische vak
en was professor bij d. keizerlijke militaire
school v. s. Germain en Laye.
Mok. d. Mok der paarden bestaat in een
roosachtige ontsteking a. d. beenen, waarbij
een scherp vocht uitvloeit. Wanneer daze
kwaal slechts in een lichten trap plaats
grijpt on zich alleen boven d. knieen vertoont,
wordt zij ook Rasp genoemd, terwijl d. eigenlijke mok d. omtrek der koot inneemt. Komt
bij d. mok nog, dat 't haar bij d. koot, in
plaats v. plat neer to liggen, verward dooreen
en naar alle ri3htingen uit staat, dan noemt
men 't ongemak egelsvoet of struifvoet. Men
onderscheidt d. mok in gewone of vochtige en
droge mok, bij welke laatste zich droge
korsten vertoonen on een witte, meelachtige
stof d. huid bedekt; soms valt daarbij 't
haar uit, zoodat d. huid kaal wordt. — d.
Uitwendige oorzaken dozer kwaal zijn mon. gheld, koude on schaving der huid, %:anneer
't paard moat loopen door modder on sneeuw,
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welke v. boven hard be vroren zijn; onder d.
inwendige oorzaken rekent men in 't lichaam
schuilende zinkingachtige stollen en to groote
volbloedigheid. d. Middelen, tegen d. mok en
rasp aan te wenden, vindt men in Numan's
„Handboek der genees- en verloskunde v. het
vee" en andere werken v. dien aard.
Moke (HENRI GUILLAUME), een Belgisch
geschiedschrijver, 11 Jan. 1803 to Havre geb.
en 29 Dec, 1862 to Gent oval. Hij was hoogl.
a. d. universiteit v. laatstgen. stad en schreef
Kier o. a. d. volgende werken: „Histoire de
la Belgique" (2 dln, 1840), „Histoire de la
litterature francaise" (4 dln, 1850), „Précis de
l'histoire moderns" (1853), „La Belgique ancienne" (1860) en „Thusnelda ou les Germains
an temps d'Auguste" (2 din, 1862).
Makka, of Mocca, een handelsstad a. d.
Roode Zee, in 't Arabische landschap Jemen
gelegen a. d. straat v. Bab-el-Mandeb, met
4000 a 5000 inw. d. Handel v. Mokka is zeer
achteruitgegaan en d. vroeger zoo belangrijke uitvoer v. koffie heeft bijna geheel
opgehouden. d. Uitvoer v. d. zoogen. Mokkakoffie (d. naam v. d. meest gezochte koffiesoort
v. Jemen) gaat tegenwoordig over Hodeida,
Lohaia en Aden.
Mo/. d. Famine der mollen (Talpidae)
behoort tot d. orde der insecteneters (insectivora). Onze gewone •mol (Talpa Europaea L.)
wordt ongeveer 1 1/2 dM. lang en is een dier
met zeer korte pooten en zeer korten hals,
welks huid btjzonder fijn behaard is en welks
kop in een tamelijk lang snuitje uitsteekt.
Hij heeft boven 6 en onder 8 snijtanden,
geen hoektanden en boven a. beide zijden 8.
onder 7 scherpe en daarna a. weerszijden
3 gekroonde kiezen. Zijn oogen en ooren zijn
buitengewoon klein. Aan d. voorpooten, die
geheel tot graven zijn ingericht, heeft hij
5 samengegroeide en naar buiten staande
teenen met lange en breede nagels. Zijn staart
is zeer kort; zijn pels meestal gitzwart, doch
men vindt ook witte en gevlekte individuen.
Dit dier leeft meestal onder d. grond, waar
't zich met regenwormen en insecten voedt;
voornamelijk is d. mol zeer belust op meikevers en hun larven, waardoor hij a. d.
landbouw veel voordeel doet; hier en daar
wordt dit voordeel evenwel opgewogen door
't nadeel, dat hij met zijn woolen a. dUken
en waterkeeringen toebrengt. 's Zomers werpt
't wijfje 4-6 naakte en blinds jongen onder
een hoog opgeworpen aardhoop, vanwaar verschill. gangen naar buiten leiden.
In Italie komt een soort voor, bij welke
d. middelste snijtanden grooter zijn dan d.
zijdelingsche en d. oogen met geen merkbare
oogspleet voorzien zijn (Talpa coeca Savi).
d. Groenglanzige mol v. d. Kaap, v. welke
Vosmaer in 1787 een beschrijving heeft in
't licht gegeven, behoort tot een verwant
geslacht, Chrysochlorys Lacep., dat zich zoowel
door d. tanden als door d. vorm der voorpooten (welke slechts 4 teenen bezitten) en
voornamelijk daardoor onderscheidt, dat d.
oogen geheel door d. huid bedekt worden.
.MOT (PIETER VAN), schilder, werd in 1580
to Antwerpen geb. en oven. to Parijs in 1650.
Hij genoot zijn opleiding in d. school v.
Rubens, begaf zich later n. Parijs, schilderde
daar een aantal portretten en historieele voorstellingen en word een v. d. eerste leden der
academie aldaar. In 't museum to Antwerpen
vindt men v. zijn hand „d. Aanbidding der
wijzen", in d. stip zijns meesters, en in 't
museum v. 't Louvre „eene afneniing v. het
kruis", dat door Landon, in zijn „Annales

MOIL.

XVI" 29, vermeld wordt als in kracht voor
Rubens onderdoende, maar wat fljnheid v.
kleur betreft v. DUck geltjk komende. In
1801 werd to Parijs v. dezen kunstenaar een
voorstelling v. „Diogenes" op een verkooping
geveild voor 10 461 francs.
Mol (wounizays), een Nederl. schilder,
werd 21 Mrt 1786 to Haarlem geb. en ontving
zijn eerste opleiding in d. kunst v. zijn stadgenoot H. v. Brussel. In 1806 begaf hij zich
n. Parijs, met aanbevelingsbrieven voor d.
bloemschilder G. v. Spaendonck. Hij gaf
echter d. voorkeur a. 't historieele en word
onder d. leerlingen v. d. beroemden David
opgenomen. Hij bleef voorts elm geruimen
tijd to Parijs studeeren on vond er een
voldoend bestaan door zijn kunst. Na 1813
in Nederland teruggekeerd, waar htj door zijn
schilderijen „Een H. Familia" naar Rafael en
„Het sterven v. Epaminondas" reeds gunstig
bekend geworden was, bestudeerde hij voornamelijk 't koloriet der Oud-Nederlandsche
school en verwierf hij zich in 1818 veel bijval
door zijn voorstelling v. 't „Sterf bed v. prins
Willem I". In 1820 exposeerde hij „Jacoba v.
Beieren, een bezoek brengende a. Frank
v. Borselen", welke schilderij in 't kabinet v.
mej. Hoofman to Haarlem werd opgenomen.
Een v. zijn beste werken wordt geacht „Een
slapende jongeling", in Teyler's museum to
Haarlem. Ofschoon hij omstr. dien tijd nog
met succes zijn historieele- en genre-voorstellingen exposeerde on portretten schilderde, schijnt hij zich later niet weer tot d.
hoogte v. zijn vroegeren arboid to hebben
kunnen verheffen. Dit had invloed zoowel
op zijn gezondheid als op zijn maatschappelijken toestand, die beide allengs v. zeer
treurigen aard werden. Zelfs geraakte hij in
hulpbehoevenden toestand, hij werd omstr.
1846 te Haarlem in 't R.- Kath. weeshuis besteed
en oven. daar in 't laatst v. 1858.
Mola is een miswas, een soort v. misgeboorte in 't menschelijk lichaam. Vaak is
't een onbevrucht ei, dat niettegenstaande
d. afwezigheid der opwekkende kracht v. 't
mannelijk zaad zich toch tot een zekeren
graad ontwikkelt. Doze mola wordt op dezelfde
wijze als een wezenlijk ontwikkelde vrucht
ter wereld gebracht; zij kan zich ook tuss.
't weefsel, in of buiten d. baarmoeder of in
d. eierstokken ontwikkeld hebben, zoodat zij
niet Tangs d. natuurlijken weg kan a. 't licht
gebracht worden. In 't laatste geval bltift
eon mola gedurende 't geheele leven der
vrouw ter plaatse, waar zij zich gevormd
heeft, onveranderd zitten of droogt zij nit en
bltjft zij als verharding achter, of zij komt langs
tegennatuurlijken, door ontsteking en verettering gevormden weg, niet zelden ten
koste v. 't leven der vrouw, a. 't licht.'t Herkennen v. een zoodanige mola gedurende
Naar ontstaan kan natuurlijk v. 't hoogste
belang zijn voor d. goeden naam v. ongehuwde jonge vrouwen, die a. bedoelde ongesteldheid lijden en , dan ten onrechte v.
zwangerschap verdacht worden.
Mola (ANTONIUS en PAULO), beeldhouwers
to Mantua in d. 15e eeuw, v. wier werken
gewag gemaakt wordt in Codde's „Memorie
biografiche dei pittori etc." (Mantova 1837).
Zij versierden d. hoofdpoorten v. s. Andrea
en der Dogana met fraaie beeldhouwwerken
en vervaardigden o. a. d. schoonen marmeren
predikstoel in d. kerk v. s. Andreas en een
grafmonument v. Girolamo Andreasi, beer v.
Rivolta, in d. Karmelietenkerk. Geboorte- en
sterfjaar dozer kunstenaars zijn onbekend;
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men weet alleen met zekerheid, dat zij tuss.
1430 tn 1506 werkzaam waren.
Mola (PIETRO FRANCESCO), een Ital. schilder
en graveur, geb. omstr. 1620 in d. omtrek v.
Milaan en overl. in 1668 (volgens anderen in
1666). Aanvankelijk door gin vader in d. kunst
onderwezen, ging hij later n. Rome, waar
Albani hem onder zijn leerlingen opnam. Nog
later begat' hij zich n. Venetia om Guercino
te leeren kennen en diens werken te bestudeeren. MOLA bezat veel studie en talent en
bracht 't daarmee zeer ver, ofschoon hem d.
hoogere bezieling der kunst ontbrak. Zijn
composition zijn verstandig, maar niet rijk a.
geest. Zijn koloriet is krachtig, warm en
soms gloeiend; zijn behandeling breed, zijn
luchteffect uitmuntend. Daar Guercino naijverig op hem was geworden, zag MOLA zich
genoodzaakt. n. Rome te verhuizen, waar zijn
Venetiaansche schilderwijze grooten opgang
maakte. Hij schilderde veel voor d. pausen
Alexander VII en Innocentius X, o. a. „Petrus
in d. kerker" en „d. Bekeering v. Paulus" in
d. kapel Ravenna der kerk al Giesu en „d.
Geschiedenis v. Jozef" in d. galerij op Monte
Cavallo. Later genoot hij d. bescherming v.
koningin Christina v. Zweden. Zijn roem begon
zich door geheel Europa te verbreiden en hij
stond op 't punt als hofschilder v. Lodewijk
XIV n. Parijs te vertrekken , toen hij nog in
voile levenskracht overl. In 't museum v. 't
Louvre bevinden zich 7 schilderijen v. zijn
hand; te Munchen, Weenen en in Engeland
ontmoet men er mede onderscheidene, die
door d. gravures v. Collin, Maratti, Lebas,
Basan, V. Green e. a. vrij algemeen bekend
zijn. MOLA heeft zelf, in breede manier, een
achttal etsen vervaardigd, door Bartsch
4„Peintre Graveur", XIX) beschreven.
Molanus (JOHANNES), 00k VERMEULEN genoemd, een Nederl. kerkhistoricus, geb. te
Rijssel in 1533, overl. 18 Sept. 1585 als hoogl.
der godgeleerdheid en kanunnik v. s. Pieter
te Leuven. Onder zijn geschriften zijn d.
voornaamste: „Historia sacra imaginum et
picturarum" (1574), „Natales sanctorurn Belgii"
(1595), „De canonicis" (1577), een uitgave met
aanteekeningen v. „Usuardi martyrologium"
41579) en v. 't „Romanorum martyrologium"
41581) en „Militia sacra ducum et principum
Brabantiae" (1592). Zijn „Annales urbis Lovaniensis" (1572) zijn v. d. hoogste zeldzaamheid, zoo zelfs, dat men eraan getwijfeld heeft,
of dat boek wel was uitgegeven ; een dwaling,
welke Foppens Belg." II) deelde.
Molasse is een gestoente v. een grijsachtige kleur en na verwant a. zandsteen;
met nagelflue, waar 't dikvals mee alwisselt,
behoort 't tot d. oudste lagen der tertiaire
formatie. Voor Zwitserland is 't een der belangrijkste gesteenten. Langs d. rand der
Alpen zijn d. hooge en regelmatige bergketens, die zich eindeltjk in d. laagten a. d.
voet v. d. Jura verliezen, meerendeels uit
molasse en nagelflue samengesteld. Molasse is
-d. onderlaag v. een zeer groot en wel 't
vruchtbaarst en meest bewoonde gedeelte v.
Zwitserland. 't Bevindt zich voornamelijk in
d. kantons Bern, Freiburg, Lucern en Solothurn. Verder komt 't in Beieren en Wurtem
berg, in d. Elzas, in Dauphine en Provence,
a. d. voet der Pyreneen enz. voar,
Aangezien dit gesteente zulk )en groote
ontwikkeling bekomen heeft en a. d. geheelen noordelijken Alpenrand d. tertiaire nederzettingen bij uitnemendheid kenmerkt, hebben d. geologen in navolging v. Studer
d. plaatselijke benaming tot een algemeen
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wetenschappelijke verheven en noemen zij d.
geheele opvolging in lagen met al haar
bijzondere in beddingen voorkomende lagen
d. molasse-formatie. Daar nu, zooals wij zagen,
deze formatie a. d. noordelijken Alpenrand
buitengewoon sterk ontwikkeld is en bijna
alle andere tertiaire vormingen aldaar overtreft, wordt door vele geologen ook d. geheele tertiaire vorming, d. i. al d. daartoe
behoorende afzonderlijke formatien te zamen
genomen, molassegroep genoemd, evenals men
v. een krijtgroep spreekt. Volgens d. verdeeling v. Lyell bestaat d. molassegroep v.
boven naar beneden gerekend uit Pliocene,
miocene en eocene lagen. Hij noemt nl. die
afdeeling plioceen, welke meer dan 35 ten honderd thans nog levende soorten onder haar
versteeningen bevat; die daarentegen mioceen,
welke niet meer dan v. 17 tot 35 ten honderd
versteeningen v. levende soorten bevat, en eindelijk die afdeeling eoceen. welke slechts v. 4 tot
17 ten honderd versteeningen v. levende soorten bevat, terwijl d. overige 83 tot 96 tot d. ttitgestorven soorten behooren. Tot deze meestal
plaatselijke vormingen der molassegroep behooren bijv. d. bruinkolenformatie in Duitschland, d. grof kalk en d. vormklei v. d. kern
of 't bekken, waarin Parijs gebouwd is, 't
Londenthon en d. vormklei in 't bekken v.
London, 't septarienthon v. Noord Duitschland,
d. tegel- en leithakalk in 't bekken v. Weenon,
d. meesto zoetwaterkalksteensoorten, d. nummulithenformatie der Alpen enz. d. Molasseformatie in Zwitserland, welke hoofdzakelijk
mioceen is, heeft men meer in 't bijzonder gescheiden in een boven zoetwatermolasse, in een
middelbare zeemolasse en in een onder zoetwatermolasse.

Sommige molassesoorten weerstaan d. verwoestenden invloed v. d. dampkring zeer
goed; andere daarentegen vertoonen zich,
wanneer zij versch gebroken zijn, door 't
water, dat door haar lagen in d. bergen been
liep, zoo verweekt, dat men ze vaneen kan
broken; door 't drogen evenwel, door aanraking met d. dampkringslucht, verkrijgen
zij langzamerhand zoodanige vastheid, dat
zij met groot voordeel als bouwsteen, ja zelfs
tot bouwkunstige versieringen en beeldwerken gebruikt worden. Vele Zwitsersche steden
leveren daarvan d. bewijzen. Bijna alle gebouwen in Lausanne, Freiburg, Bern en Geneve zijn v. blokken en quaders v. molasse
opgetrokken en d. fijne beeldhouwwerken a.
d. domkerken en raadhuizen v. die steden,
d. vrijstaande figuren boven d. hoofdportalen
en d. a. weer en wind prijs gegeven torentjes
met hun spitsen hebben zich eeuwen lang
goed gehoudon. — Bern bevat vele kunstrijke
beeldhouwwerken uit molasse; o. a. dat v.
't „laatste oordeel", boven 't portaal v. d.
hoofd- of domkerk, en 't beroemde grafteeken
to Hindelbank met een opschrift v. d. grooten Haller. — In 't kanton Freiburg bevinden
zich eenige in molasse-rotsen uitgehouwen,
onderaardsche kluizen of hermitages. Niet ver
v. Krauchthal en bij Lopsigen, in d. nabijheid
v. Aarberg in 't kanton Bern, hebben d. landlieden zich ruime woningen in 't losse molasse uitgehouwen; men vindt bier, als 't
ware, kleine onderaardsche dorpen. — Ook d.
:ilzerner Leeuw v. 9 M. lang en 6 M. hoog,
ter gedachtenis v. d., op 10 Aug. 1792, bij d.
verdediging v. 't kasteel der Tuilerien to
Parijs gesneuvelde Zwitsersche gardes is in
een waste rots v. molasse uitgehouwen.
Malay (JACQUES BERNARD DE), d. laatste
grootmeester der Tempeliers of Tempel-
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beeren (zie 't laatstgen. woord), ward in 't
midden der 13e eeuw op een dorp in Bourgondig gab. In 1265 trad hij tot d. orde der
Tempeliers toe en in 1298 ward hij tot grootmeester daarvan gekozen. Koning Philips d.
Schoone v. Frdnkrijk, belust op d. schatten
der rijke orde, lokte, gesteund door Clemens V,
JACQUES MOLAY in 1306 v. Cyprus (van waar
deze tegen d. Saracenen wilde optrekken) n.
Parijs, liet hem in 1307 met alle andere in
Frankrijk vertoevende Tempeliers gevangen
nemen en na d. wreedste folteringen, 18 Mrt
1314, levend op een klein eilandje in d. Seine
verbranden, ongeveer ter plaatse waar 111.1
't standbeeld v. Hendrik IV staat. Op 't oogenblik, dat MOLAY op d. brandstapel stond en
d. vlammen hem a. alle kanten omringden,
zal hij met krachtige stem hebben uitgeroepen: „Er leeft in d. hemel een rechtvaardig
rechter, die door d. onderdrukte niet to vergeefs wordt aangeroepen. Voor dien rechter
daag ik d. koning . v. Frankrijk en ook d.
paus v. Rome". d. Laatste (Clemens V) overl.
reeds een maand na hem en weidra overl.
ook Philips d. Schoone, vol wroeging over
't gepleegde onrecht.
Moldau, d. grootste zijrivier v. d. Elbe
in Bohemen, ontstaat uit d. Schwarzbach en
d. Moldaubach, die in 't Bohemerwoud (op
d. Schwarzberg en d. Tafelberg) nabij d.
Beiersche grens ontspringen, en neemt dan
d. naam Warme Moldau aan. Deze neemt d.
Koude Moldau op en stroomt vervolgens als
Moldau door een lengtedal naar 't Z.-0., om
zich bij Hohenfurth door d. 1000 M. langen
pas v. d. Teufelsmauer met prachtige watervallen en stroomversnellingen een weg te
banen en een noordel. richting a. te nemen.
Bij Rosenburg wordt d. Moldau voor vlotten,
bij Budweis voor schepen hevaarbaar. Rechts
neemt ze d. Maltsch, d. Luschnitz en d.
Sazawa, links d. Wotawa en Beraun op. Na
d. uitmonding dezer laatste rivier is d. Moldau
ook voor stoombooten bevaarbaar; tot hiertoe
werd d. scheepvaart door draaikolken (bijv.
d. Johannisstroom bij Stechowitz) bemoeilijkt. Bij Melnik vereenigt zich d. Moldau
met d. Elbe. Van d. bronbeken voert 't
Schwarzenbergsche Kanaal n. d. mahi. in
Opper-Oostenrjk. d. Belangrijkste steden a. d.
Moldau zijn Praag, Budweis en Krumau. d.
Lengte v. d. loop bedraagt 427 KM., 't stroomgebied omvat 560 vk. mijlen.
Molda,viO (Duitsch Moldau) is d. naarn
v. 't noordel. Donauvorstendom, dat sedert
1859 met Walachije vereenigd is en daarmee
thans 't koninkrijk Roemenie vormt. 't Grenst
in 't N. a. Rusland en Oostenrijk, in 't W. a.
Oostenrijk, in 't 0. en N.-0. a. Rusland en
in 't Z. a. Walachije, waarvan 't door d. Milkorivier gescheiden is. 't Land bestaat deels
uit berg-, deels uit laagland en is zeer vruchtbaar. d. Oppervl. bedraagt 692 vk. mijlen,
waarop circa 2 000 000 inw. (onder wie ongeveer 100 000 Joden) wonen. d. Hoofdstad is
Jassy (zie dat art.). Zie ook Roemenie.
Molech, Zie Moloch.
Molecuul (Een) v. een stof is d. kleinste
hoeveelheid dier stof, die nog op zich zelf
zou kunnen bestaan. Is d. stof samengesteld,
dan is een barer moleculen slechts te splitsen
in atomen, v. andere (enkelvoudigo) stoffen.
Is d. stof enkelvoudig, dan bestaat elk barer
moleculen uit gelijksoortige atomen. d.Krachten, die tuss. d. moleculen v. een lichaam werken, heeten molervlaire krachten. Zij uiten zich
o. a. door middel v. adhaesie, cohaesie en capillariteit.
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Molena,ar (coRNEms), vaak sehele•Nelis bij-

genaamd, ward omstr. 1540 gab., ontving
zijn vader onderwjjs in d. schilderkunst end
behoorde al spoedig zelf tot d. beste landschapschilders v. zijn tijd. Hij schilderde ,
bUzondervlugmsta hlpv.en
schilderstok. Men zegt v. hem, dat hij als•
't ware op zijn ambacht reisde en naar een
tarief werkte, zoodat hij bi.jv. een daalder ontving voor een schilderijtje, dat hij in een
dag afwerkte, zeven stuivers voor een verschiet of een grondje enz. Zijn schilderijen
worden zeer gewaardeerd om d. breede,
krachtige behandeling, in 't bijzonder v. 't geboomte, en menigmaal zijn zij in prent gebracht. Hij overl. to Antwerpen in 't laatst
der 16e eeuw.
Molenaar (NICOLAAS, JAN en JAN MIENZE),
drie schilders, die door hun werken wel ieder
op zichzelf bij d. kunstkenners bekend zijn,
maar v. wier levensgeschiedenis en juiste ,
famile-vrhoudng t'ecw.
NICOLAAS MOLENAAR, In 't midden der 17e eeuw
levende, schilderde landschappen, gehuchten,
stadswallen, meestal bij wintertijd en met
sneeuw bedekt en gestoffeerd met figuurtjes.
en paarden. Men vindt zijn schildertjen in d.
beroemdste verzamelingen; zijn opvatting v.
d. natuur in haar winterkleed was voortreffelijk en aangrijpend. — JAN MOLENAAR legde
zich toe op 't schilderen v. boerengezelschappen, bruiloften, drinkpartijen, enz. Hij wist
daaraan een uitnemende waarheid v. karakterschildering te geven en was vrij uitvoerig in
d. behandeling. Zijn „Dorpsfeest" bracht in Jan..
1893 op een verkooping to Parijs 1300 irs op.
-JANMIENZEMOLENA R
eindelijk, die omstr.
1641—'59 werkte. schijnt zich meer in 't bijzonder A. v. Ostade ten voorbeeld gekozen to hebben, maar evenaarde dien meester toch niet..
Wel wist 14 met juistheid en geestig terug to
geven 't karakter v. d. tooneelen uit 't boerenleven, welke hij zich ten onderwerp koos,
maar in verve v. teekening en vooral in harmonieus, bevallig koloriet stond hij bij Ostadeachter. Fijn en kiesch is hij doorgaans niet
in zijn voorstellingen en zijn humor is niet
frisch en ongedwongen als die v. Jan Steen,.
maar eenigszins gezocht en gewrongen. Dankerts, Heudelot, P. de Mare e. a. hebben naar
hem gegraveerd. Van hem zelf is a. Bartsch
een zeer zeldzame ets bekend (Peintre Graveur,
VI). Nagler schijnt nog een andere, even
zeldzame gezien te hebben.
Molenaar. d. Molenaar (Gadus minutus)
is d. kleinste soort der Schelvischachtigevisschen
Gadidae) en wordt slechts ongeveer 2 dM. lang ;
hij heeft d. aedaante v. een jongen kabeljauw
on een baarddraadje a. d. onderlip; zijn rug
is geelachtig bruin, d. zijden v. 't lichaam zijn
zilverkleurig met zwarte stippeltjes, d. staart
is zwart gezoomd. Hij onderscheidt zich v..
alle verwante soorten, doordien d. bulk inwendig zwart is.
Men treft hem zeldzaam in d. Oost- en Noordzee. daarentegen veelvuldig in d. Middell. Zee
aan. Hij schiet kuit in Apr. en Mei, loch yenmeerdert niet stark, daar hij door schelvissch€n
en kabeljauwen veel wordt weggevangen. Zijn
vleesch is wit en zeer aangenaam v. smaak.
Molenaar, Zie Meikever.
Molenaarsgraaf, een gemeente in d.
:\Tederl. prov. Zuid-Holland, 1 1/ 2 uur t. N.-0. v.
Sliedrecht, met 500 inw.
Molenbeek-s.-,Tean,
eon voorstad v.
Brussel, in d. Belgisch° prov. Brabant, met
49 000 inw. en aanzienlijke fabrieken v. ijzer
en staalwaren, machines enz.
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ilfolenijzer, Zie Anile.
Molenrad, Zie Rad.
Molens zijn oorspronkelijk werktuigen,
die dienen voor 't verbrijzelen v. verschill.
zelfstandigheden (koren, peulvruchten, beenderen, cement enz.). In lateren tijd heeft men
echter dien naam ook gegeven a. werktuigen
en gebouwen, die een geheel ander doel
hebben : spinmolens, papiermolens, oliemolens,
watermolens enz. Naar d. acrd hunner inrichting worden zij onderscheiden in maal-,
stamp-, slag- en zaagmolens, handmolens,
trekmolens, windmolens, stoommolens enz. d.
Oudste molens waren ongetwijfeld handmolens;
later voerde men samengestelder vormen in,
waaraan d. beweegkracht werd teweeggebracht door dieren, slaven, watervallen of
stoom. Over stroomend water werden bij d.
Romeinen molens geplaatst reeds voor d.
Christelijke jaartelling; in d. 4e maar vooral
sedert d. 11e eeuw vond men ze ook in
Duitschland en Frankrijk. d. Duitschers vonden, naar men zegt, in d. 10e eeuw d. windmolens uit, die Of op vlotten stonden (om ze
naar d. wind to kunnen stellen) Of vast
stonden, met d. wieken naar 't N.-W. (als d.
meest heerschenden wind) gekeerd. Eindelijk
vond een Vlaming tegen 't eind der 16e eeuw
d. beweegbare kappen uit. Molens met kleppen, die zich vanzelf naar d. wind stellen en
met eenparige snelheid bij sterker of zachter
wind worden omgedreven, zijn een uitvinding
uit 't laatst der vorige eeuw. Sedert. d. eerste
helft der tegenwoordige eeuw heeft men d.
stoom als beweegkracht voor d. verschill.
molens gebezigd, zoowel voor d. stoomgemalen (stoomwatermolens) als voor d.stoomkoren-, stoomhoutzaagmolens enz.
d. Korenmolens bestonden aanvankelijk uit
steenen, waarvan d. een over d. ander wordt
omgevoerd en waarmee zoodoende 't daartusschen geworpen graan wordt fijn gemaakt. Een
bak, uit welken 't graan tuss. d. steenen valt,
heet ,kaar". Pelmolens, waarin gerst of rtjst
gepeld, d. i. v. d. schil ontdaan wordt, zijn
waarschijnlijk een Nederl. uitvinding uit d.
17e eeuw. Oliemolens dienden v. d. 10e eeuw
of tot 't stampen v. 't oliezaad, totdat in
't laatst der 17e eeuw d. verbrijzeling ervan
door loopende steenen of metalen rollen in
Nederland werd uitgevonden. Watermolens
tot 't droogmaken v. laag gelegen landen zijn
eveneens een Hollandsche uitvinding; zij bestonden reeds in 1282. Moddermolens dagteekenen uit 't laatst der 16e eeuw in Holland.
Ook d. zaagmolens voor hoot werden ten
onzent door Cornelis Corneliszoon te Uitgeest
in 1592 uitgevonden. Steenzaagmolens waren
volgens Ausonius reeds in d. 4e eeuw a. d.
Ruhr bekend.
Molensteenen (d.), in korenmolens gebezigd tot 't malen v. graan, bestaan uit een
verslakt bazalt of slakkige lava v. een donkere grijze kleur, met in allerlei richtingen
doortrokken blaasruimten v. rondo of langwerpige gedaante, sorntijds regelmatig, als
't ware evenwijdig, doch meestal zeer onregelmatig door elkander loopende. Juist deze
eigenschappen, benevens haar buitengewone
hardheid, maken deze steensoort zoo bij uit
nemendheid geschikt voor 't verbrijzelen en
fijn malen der granen. Zij worden in d. Eifel,
bij Niedermendig en elders in groeven v. 14
a 20 M. diepte gestoken, waar ze in vlakke
on rondo vormen v. verschill. afmetingen behouwen worden, to Andernach ingescheept en
langs d. Rijn tot ons overgebracht. Wegens
d. uitmuntende hoedanigheid worden deze
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molensteenen heinde en ver vervoerd, zoowel
n. Engeland als n. Zweden, Rusland on Amerika. Reeds in d. oudheid waren zij beroemd
on vooral d. Romeinen maakten er veel gebruik van.
Moleschott (JACOB), een beroemd physioloog, 9 Aug. 1822 te 's-Hertogenbosch in Nederland geb. Hij bezocht 't gymnasium to Kleefp
studeerde to Heidelberg in d. natuur- en geneeskunde en promoveerde 22 Jan. 1845 in
laatstgenoemd vak a. d. hoogeschool to
Utrecht, waarna hij zich als geneesheer in
diezelfde stad vestigde. Nog behaalde hij in
datzelfde jaar to Haarlem een gouden medaille door 't schrijven v. zijn „Oordeelkundige beschouwing der theorie v. d. plantenvoeding volgens Liebig". Te Utrecht werkte
MOLESCHOTT in 't scheikundig laboratorium v.
Mulder en stichtte hij met Donders en Van
Deen d. „Nederl. bijdragen tot d. anatomische
en physiologische wetenschap". In 1847 begaf
hij zich metterwoon n. Heidelberg, waar hij
als privaatdocent in d. physiologie en anatomic zich een Europeeschen naam verwierf.
In 1856 werd hij tot hoogl. a. d. polytechnische
school to Zurich benoemd on in 1861 to Turijn.
In 1876 benoemde d. Italiaansche regeering
prof. MOLESCHOTT tot senator en in 1879 werd
hij hoogl. in d. physiologie to Rome, in welke
stad hij onlangs zijn 70sten verjaardag vierde.
MOLESCHOTT is d. apostel v. 't physiologisch
materialisme, waarvan Feuerbach d. gronden
had gelegd en dat door hem tot een volledig
wijsgeerig stelsel werd ontwikkeld. Volgens
dat stelsel zijn alle levens- en zielskrachten
slechts eigenschappen der stof, wier uiting
afhankelijk is v. d. stofmenging on organisatie. Hij ondervond hierin veel tegenspraak
on tegenwerking, doch dit spoorde d. grooten
man slechts aan tot telkens nauwkeuriger
studio on tot nog meerderen arbeid. Zijn
hoofdwerk is „Der Kreislauf des Lebens"
(1852; 5e dr., 2 dln 1885). Behalve dit zagen
o. a. v. horn 't licht: ,,Physiologic der
Nahrungsmittel" (1850; 2e dr. 1859) en „Kleinere Schrilten" (in 2 dln bijeenverzameld
uitgegeven in 1880—'87). Uitvoeriger vindt
men over MOLESCHOTT gehandeld o. a. in
„Marmon v. Beteekenis in onze dagen" door
R. E. de Haan (1883).
Molesworth (Sir WILLIAM), een Engelsch
staatsman, geb. 23 Mei 1810 te London, werd in
1832 lid v. 't Parlement en streed vooral voor
een meerdere onafhankelbkheid der Britsche
Kolonign v. 't Moederland. In 1853 werd
in 't ministerie Aberdeen oppercommissaris
der wouden en openbare gebouwen en in
1855 tot staatssecretaris v. KolonMn benoemd,
in welke betrekking hij zich d. bevrijder en
hervormer v. 't Britsche koloniale keizerrtjk
heeft getoond. Hij overl. 22 Oct. 1855. MOLESWORTH
leverde een critische uitgave v. d.
werken v. Hobbes.
Molettes of Molettes d'Eperon noemt
men in d. wapenkunde d. figuren, die wieltjes
v. sporen voorstellen, in d. regel zes punten
hebben en doorboord zijn. Men heeft er over
getwist, welk verschil er tusschen d. molettes
on d. doiles is, en, daar d. heraldiek bij
verschill. volken uiteenloopt, kan dit punt
moeilijk uitgemaak t worden. Zoo heeft in
Engeland d. molette soms 6 en d. ster altijd
slechts 5 punten, terwijl in Holland en
Duitschland d. ster dikwijls zes en acht stralen
heeft en er voorbeelden voorkomen v. molettes zonder opening in 't midden.
Molfetta, een stad in d. .Italiaansche
prov. Bad (Apulie) on t. 0.-Z.-0. v. d. stad
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v. dien naam, met 32 150 Mw. Zij ligt a. d.
Adriatische Zee, is d. zetel v. een bisschop,
heeft een seminarie en een museum en oefent
cheepsbouw, zeep-, leer- en vlechtwerkfabricage, visscherij en handel in d. producten
v. 't land uit. d. Oude kathedraal is deels in
ByzantOnschen stijl gebouwd. In d. nabijheid
iiggen rijke salpetergroeven.
Moliere. Deze beroemde Fransche blijspel-dichter en tooneelspeler heette eigenlijk JEAN
BAPTISTE POQUELIN, maar nam bij't inwilligen
zijner onoverwinnelijke neiging voor 't tooneel
-d. naam MOLIERE aan, om zijn betrekkingen
niet te kwetsen door 't kiezen v. een destijds
niet zeer eervol beroep. Hij werd te Parijs
geb. 15 Jan. 1622 en voegde zich, na eenigen
tijd in een Jezuleten-college ter school te
zijn geweest, bij een reizenden troep tooneelspelers. Als schrijver, voor 't tooneel trad hij
in 1651 op met zijn „Etourdi", die weldra door
meer, ver boven d. toenmalige uitmuntende,
blijspelen gevolgd werd. In 1658 trad hij
eerst op in d. tegenwoordigheid v. d. koning,
-die hem zeer begunstigde, een tooneel voor
hem liet inrichten en hem een jaargeld gat
Konings bescherming kwam hem inzonderheid te stade, toen d. opvoering en uitgave
v. zijn „Tartuffe" hem in 1664 d. haat der
geestelijkheid op d. hall haalde. Onder 't mede
opvoeren v. zijn „Malade imaginaire" overviel
hem, 17 Febr. 1673, een bloedspuwing, waaraan hij na eenige oogenblikken overl. d.
Geestelijkheid weigerde a. zijn stoffelijk overschot d. kerkelijke begrafenis, maar op 's konings uitdrukkelijken last werd dit toch op
stille, eerlijke wijze bijgezet, totdat 't in 1817
naar 't kerkliof v. Pere Lachaise is overgebracht, waar een fraai monument zijn graf
aanwijst. Ook is hem in 1845 in d. rue de
Richelieu to Parijs een gedenkteeken opgericht.
Zijn blijspelen zijn, zoowel afzonderlijk als
verzameld, menigmaal uitgegeven. d. Eerste
uitgave zijner werken zag in 1675 't licht to
Amsterdam in 5 dln; een der nieuwste uitgaven is die v. Pauly (8 din. 1872).
't Theatre francais vereert 's mans nagedachtenis jaarlijks door op d. verjaardag zijner
zeboorte een zijner stukken op to voeren.
Molin (JOHAN PETER), een Zweedsch beeldhouwer, geb. 17 Mrt 1814 en overl. 29 Juli
1873. Hij was d. zoon v. een bakkor to Gote
burg en werd opgeleid voor d. handel, doch

-

Meld zich onderwig veel bezig net oefening in
kennis en kunst. Na in 1843 Kopenhagen bezocht te hebben, ondernam hij tweejaar later
, een reis n. Parijs en Rome. Sedert 1855 was
hij hoogi. a. d. academie to Stockholm on
tevens hof beeldhouwer. Zijn voorn. werken
zijn: „Amor", „Eon rustende Bacchante" en
„d. Gordelspanner" (een tweegevecht v. ontkleede strijders). Ook bestaat er een zeer bekend borstbeeld v. koning Oscar v. hem.
Molina (DOM Luis), een vermaard Jezifet
en hoogi. der godgeleerdheid a. d. universiteit to Evora in Portugal, werd in 1540 to
Cuenca, in d. Spaansche prov. Nieuw-Castilie,
geb. en over]. to Madrid, 12 Oct. 1600. 't Meest
is hij bekend door zijn werk „Liberi arbitrii
cum gratiae donis etc. concordia" (1558). Ter
beslechting v. den strijd. die naar aanleiding v.
dat bock tusschen d. Jezuieten en d. Dominicanen ontstond, belegde paus Clemens VIII
in 1597 die vergaderingen, welke d. naam
Congregatio de auxiliis verkregen, doch die,
hoewel later ook onder pans Paulus V voortgezet, tot geen ander gevolg hebben geleid,
dan dat a. beide partijen v( rlof werd gegeven,
hun stellingen to onderwijzen en er verboden

werd elkander to verketteren. Nauw hangt
met d. twisten over 't book v. MOLINA samen,
of eigenitjk is er uit voortgevloeid, die strijd,
waarover men zie d. artt. Jansenisten en Klerezie. Onder d. overige geschriften v. MOLINA
vermelden wij : „Cornmentarii in primam partern Thomae Aquinatis" (1593) en „De justitia
et jure" (1611).
Molinari (GUSTAVE DE), een Belgisch
staathuishoudkundige, geb. 3 Mrt 1819 te Luik,

hield zich tot d. coup d'etat v. 2 Dec. 1851 in
Parijs op, werd daarna hoogi. in d. staathuishoudkunde a. 't museum v. ntIverbeid en
keerde later n. Parijs terug, waar hij sedert
1881 't „Journal des economistes" redigeert.
Van zijn talrijke werken noemen we : „Cours
d'Oconomie politique" (1855, 2e dr. 1864), „Le
mouvement socialiste avant la revolution du
4 Sept. 1870" (1871), „L'Ovolution economique

au XIXe siècle" (1880) en „L'evolution politique
au XIXe siècle" (1883). Met zijn broader
stichtte hij d. „Economiste beige" en
„La bourse du travail".
Molitor (GABRIEL JEAN JOSEPH, graaf),
maarschalk v. Frankrijk, werd 7 Mrt 1770 to
Hayange (dep. Meurthe-et-Moselle) geb. en
kreeg een zorgvuldige opvoeding. Hij streed
bij afwisseling in d. lagers v. d. Rijn, d. Moezel
en d. Donau on werd in 1799 tot brigade-generaal
benoemd on onder d. bevelen v. Massena n.
Zwitserland gezonden. Dit was eon der glansrijkste tijdperken v. zijn militaire loopbaan,
want hij had hier d. roam Suwarow, d. ONOVERWINNELIJKE bijgenaamd, to overwinnen. In
1800 diende hij onder Moreau in Duitschland
en Tirol; hij had een roemrtik aandeel a. d. gevechten v. Stockach, Moskirch en Feldkirch
on werd nog voor d. vrede v. Amiens tot divisie-generaal bevorderd. In 1805 volgde hij Massena n. Itali0 en voerde hij 't bevel over d. your-
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hoede, hij onderscheidde zich bij Veronetta,
Ago, Caldiero, Vicenza, s. Pitro en bij verdere
gevechten. Na d. vrede werd hij gouverneurgeneraal v. Dalmatia en hij vervulde die moeielijke taak met veel bekwaamheid. In 1807 v.
d. kusten der Adriatische naar die der Oostzee geroepen, kreeg hij een bevel in Pommeren;
hij streed daar tegen d. Zweden on drong 't
eerst binnen Straalsund, waarop hij gouverneur-generaal v. Zweedsch-Pommeren word.
In 1809 kreeg MOLITOR 't bevel over een
divisie v. d. maarschalk Massena. Bij Eckmuhl, Neumarkt, Ebersdorf, Esslingen, alsmede
bij Aspern en Wagram overlaadde hij zich met
room. Van 1810 tot 't einde v. 1813 kreeg hij
't bevel over d. troepen in Holland, waar zijn
bevel door d. ongelukkigen terugtocht uit
Rusland on d. nederlagen v. 1813 zeer moeilijk word. In 't laatst v. 1813 verliet hij Holland en in 1814 deelde hij in d. verdediging v.
Frankrijk onder Macdonald. Lodewijk XVIII
benoemde hem tot inspecteur-generaal der
infanterie, doch, daar hij in d. honderd dagen
eon bevelhebberschap v. Napoleon had aangenomen, werd hij bij d. tweede restauratie
verbannen. In 1818 werd hij echter weer teruggeroepen en in zijn betrekking hersteld. Gedurende d. veldtocht v. 1823 in Spanje voerde
hij 't bevel over 't 2e korps en handelde hij
zoo krachtig en snel, dat a. hem d. spoedige
afloop daarvan to danken was. Bij zijn terugkeer in Frankrijk werd hij maarschalk en pair
v. Frankrijk, later gouverneur der Invaliden,
grootkanselier v. 't legioen v. ear enz. Hij
overl. to Parijs, 8 Aug. 1849.
Molitor (WILHELM), een R.-Katholiek dichter en schrijver, geb. 24 Acg. 1819 te T weebruggen, overl. 12 Jan. 1880 als domheer
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to Spiers. Hij schreef „Ueber kanonisches
Gerichtsverfahren gegen Kleriker"(1856), „Das
Theater in seiner Bedeutung and in seiner
gegenwartigen Stellung" (1866), „Ueber Goethes Faust" (1869), „Die dekretale Pervenerabilem vor Innocenz III" (1876). Bovendien gaf
14, ten deele onder 't pseudoniemen ULRICH
RIESLER en BENNO BRONNER, uit: „Domlieder"
(1846), d. roman „Die schOne Zweibrackerin"
(2 din, 1844), „Memoiren eines Totenkopfes"
(2 din, 1875), verscheidene novellen en d.
drama's „Maria Magdalena" (1863, 2 dr. 1873),
„Julian der Apostat" (1867), „Des Kaisers
GI-Cmstling" (1874), „Die Blume von Sizilien"
(1880) e. m. a. Na zijn dood werden zijn „Predigten" (2 din, 1880) uitgegeven.
Mol.kre.kel, Zie Veenmol.
M011 (GERARD), geb. 18 Jan. 1785 te Amsterdam, was eerst in d. handel werkzaam en studeerde daarna in d. wis- en natuurkunde a.
't athenaeum te Amsterdam. Van 1810-'12
verrichtte hij te Parijs sterrenkundige waarnemingen onder Delambre. Korten tijd daarna
werd hij benoemd tot hoogl. in d. wis- en
sterrenkunde en tot directeur der sterren.
wacht te Utrecht, in 1815 werd hij belast
met 't onderwijs in d. natuurkunde en in 1816
bedankte hij voor een benoeming a. d. hoogeschool te Leiden. Hij heeft zich o. a beziggehouden met 't bepalen v. d. snelheid v. 't
geluid en was ridder der Orde v. d. Nederl.
Leeuw. Hij overl. 17 Jan. 1838 te Amsterdam.
d. Resultaten zijner waarnemingen zijn in
verschill. tijdschriften verspreid.
Moll (ANTHONIE), een Nederl. geneeskundige, 8 Mrt 1786 te Maastricht geb., studeerde
en promoveerde te Leiden en vestigde zich
als arts eerst te Nijmegen, vervolgens te Arnhem, waar hij in 1843 overl. Hij schreef een
aantal werken, waarvan wij noemen „Het
zeebad of overzicht over d. oorsprong en d.
nuttigheid der baden" (1819). „Handbook tot
d. leer der teekenen v. gezondheid en ziekte"
(2 din, 1821-'26), .„Brieven over het Scheveninger zeebad" (1824), „Leerboek der gerechtelijke geneeskunde" (3 din, 1826) en „Iets over
d. zoogenaamde Russische baden" (1842). Ook
was hij langen tijd redacteur v. 't „TUdschrift
voor d. Geneeskunde in al Karen omvang".
Moll JACOBSZ. (JAN), een Nederl. godgeieerde, in 1798 te Enkhuizen geb. en overl.
in 1891 te 's-Gravenhage, waar hij langen tijd
,,d. Oudste der dienstdoende predikanten in
Nederland" was. VOOr zijn beroeping n.'s-Gravenhage, verkondigde hij 't evangelie to Oost
huizen, to Hazerswoude en to Deventer. Men
heeft v. hem „Merkwaardigheden uit d. ge
schiedenis v. d. profeet Jeremias" (2 dln,1841.
3e dr. 1851), „Feestrede bij 't 50-jarig bestaan
v. 't Nederl. zendelinggenootschap" (1847) en
-eon groot aantal andere gelegenheidspreeken,
leerredenen enz.
Moll (wittEm), een Nederl. kerkhistoricus,
geb. 18 Febr. 1812 to Dordrecht en overl. 1C
Aug. 1879 to Amsterdam, waar hij sederi
1847 hoogl. in d. kerkgeschiedenis was, na
te voren predikant in De Vuursche en te Arn
hem geweest te zijn. Men heeft onder meer v.
zijn hand „Geschiedenis v. 't kerkelijk leven der
Christenen gedurende d. eerste zes eeuwen" (2
din, 1844-'46, 2e dr. 1857), „Angelus Merula, d.
hervormer en martelaar des geloofs" (1851.
2e dr. 1855), „Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in d. 15e eeuw"
(3 din, 1855) en „Kerkgeschiedenis v. Nederland
voor d. hervorming" (2 din, 1864-'71). Met
N. C. Kist gaf hij uit „'t Kerkhistorisch archief"
(1855-'62), met B. ter Haar e. a. „Geschiede-
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nis der Christelijke kerk in Nederland" (2 din,
1861), met P. J. Veth e. a. „Bijbelsch woordenbook voor 't Christelijk gezin" (3 dln,1850-'59)
en met J. G. de Hoop Schaffer „Studien on bijdragen op 't gebied der historische theologie"
(4 din, 1858-'70). Voorts schreef hij „Geert
Groote's Dietsche vertalingen", in 1880 door
Acquoy uitgeg., eenige dichtwerken, leerredenen en bijdragen in verschill. tijdschriften.
Zie over hem 't Jaarboek der Kon. Academie
v. Wetenschappen v. 1879.
Moller (PAUL MARTIN), een Deonsch philosoof, kunstkenner en criticus, geb. 21 Mrt
1794 bij Voile. In 1826 werd hij leeraar in d.
wijsbegeerte te Christiania en in 1831 prof. to
Kopenhagen. waar hij 13 Mrt 1838 overl. Hij
schreef lyrische gedichten, novellen („En
dansk students eventys") en wijsgeerige geschriften. Zijn werken verschenen in 26 din
(1855-'56), een bloemlezing eruit verscheen
in 1873.
Mollhausen (BA LDUIN ), een Duitsch roman.
schrijver en reiziger, geb. 27 Jan. 1825 to
Bonn, vertrok in 1850 n. Noord-Amerika, nam
bier als topograaf en teekenaar a. een expeditie n. d. kusten v. d. Grooten Oceaan deel
en keerde in 1854 n. Duitschland terug. Hij
werd custos v. d. slotbibliotheken in on bij
Potsdam, welke betrekking hij nog bekieedt.
Van 1857-'58 deed hij nogmaals een reis n.
N.-Amerika en bezocht hij o. a. d. onbekende
gewesten a. d. middenloop v. d. Colorado. Zijn
reizen beschreef Mollhausen in verscheidene
werken, als „Tagebuch einer Boise vom Mississippi nach den Ktisten der Sildsee" (1858,
2e dr. 1860) on ,,Reisen in die Felsengebirge
Nordamerika's" (2 din, 1861). Ook schreef hij
een aantal romans en novellen, v. welke wij
noemen: „Das Mormonenniadchen" (1864, L'e
dr. 1871), „Der Meerkonig" (6 din, 1867), „Die
Einsiedlerinnen" (4 din, 1873), „Die Hyanen
des Kapitals" (4 din, 1876), „Der Trader"
(3 din, 1885), „Das Loggbuch" (3 din, 1885) on
„Wildes Blut" (1887).
Mollinet (JEAN ), 001 DU MOLINET genoemd,
werd omstreeks 1450 to Devresnes in 't tegenwoordige Fransche depart. Pas de Calais geb.
Hij was bibliothecaris on historieschrUver v.
d. hertogin Margareta v. Oostenrijk en later
kanunnik v. 0. L. V. to Valenciennes, waar
hij in 1507 overl. Zijn voorn. work is een
„Chronique depuis 1476 jusqu'en 1506", in
1828 to Parijs uitgeg. (5 din).
Monis, Molliter (Lat.), week, zacht. 11161liter ossa cubent, zacht moge zijn gebeente
rusten.
Mollusca, Zie Weekdieren.
Mollwitz is een dorp in d. kreits Breslau
v. d. Pruisische prov. Silezie met 730 inw.
Hier leverde Frederik d. Groote 10 Apr. 1741
zijn eersten veldslag. Door d. krUgstucht v.
't Pruisische lager en door d. omstandigheid,
dat d. Pruisen ijzeren, d. Oostenrijkers daarentegen nog houten laadstokken hadden, bleef
d. overwinning a. d. eersten, hoewel d. slag
reeds bijna verloren was. Frederik zelt rekende
reeds alles verloren en wilde zich door d.
vlucht redden. In zijn geschriften kan men
opmerken, welken gewichtigen invloed daze
veldslag op 't krijgstalent v. d. grooten
koning had.
Molmenti (POMPEO GHERA RDO), een Ital.
schrijver, geb. in 1851 te Veneti6, is hoogl.
in d. Italiaansche letterkunde a. 't technisch
instituut aldaar. Hij schreef „Erminia FuaFusinato e i suoi ricordi" (1877)Giorgione"
(1878), „Goldoni" (1879), „Storia 'di Venezia
nella vita privata" (1880) e. m. a.
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Mob°, een Italiaansch woord (v. 't. Lat.
moles; Fr. mole), dat havendam beteekent.
Men vindt dergeltlke molo's a. bijna alle
kusten der Middell. Zee, zoowel in Spanje
en Zuid-Frankrijk als in Italic, en niet zelden
worden ze, behalve voor vastleggen en
beschermen der schepen tegen vloed en verzanding, ook als wandelplaatsen gebruikt.
Moloch, verwant met MELECH, dat koning
beteekent, is d. naam v. een afgod, die ook
MOLECH, MILCOM en MALCOM heat. Hij werd
bij d. Kanaanieten ten tilde v. Mozes vereerd
(Lev. .VIII :21 en old.) door 't offeren v.
kinderen, die men legde tuss. d. armen v.
zijn koperen, gloeiend gemaakt beeld (voorstellende een mensch met een ossekop), terwijl
d. priesters door geraas met muziekinstrumenten 't kermen der slachtoffers onhoorbaar maakten. In weerwil v. Mozes' verbod
(Lev. XX :2 volg.) onthielden zich d. Israelieten niet altijd v.. daze gruwelijke afgoderij
(Hand. VII : 43), die vooral in 't dal Gehinnom
bij Jeruzalem gepleegd word, waarom ook
dit dal Topheth, d. i. trommels, werd genoemd
on later d. naam Gehinnorn met kleine verandering als Gehenna werd overgebracht op
d. plaats der als vuurbrand voorgestelde pijniging in 't toekomende leven.
Moister (JOHANNES ADRIAAN), een Nederl.
rechtsgeleerde, vooral in zake 't zee- on bandelsrecht, gob. 15 Mrt 1827 to Amsterdam en
overl. aldaar 27 Sept. 1889. Hij was behalve
advocaat en procureur in zijn geboorplaats
ook rechtskundig consulent v. d. Holl. Spoorwegmaatschappij en verwierf zich bovendien
als schrijver naam.
Mo/tIce

(HELMUTH CHARLES BERNHARD VON),

een beroemd Duitsch veldmaarschalk, gab.
26 Oct. 1800 to Parchim, in Mecklenburg, en
overl. 24 Apr. 1891 to Berlijn. Hij was v.
Deensche • afkomst (zijn vader, VICTOR vox
MOLTKE, was Deensch genoraal) en trad aanvankelijk in Deenschen krijgsdienst, doch reeds
op 22•jarigen leeftijd ging hij als 2e luitenant
der infanterie tot 't Pruisische leger over.
Zich. onderscheidende door buitengewone bek waamheden, werd hij hier in 1832 bij d.
generalen staf geplaatst. Drie jaar later ondernam VON MOLTKE een reis n. 't Oosten, waar
hij, met verlof v. d. Pruis. regeering, sultan
Mahmoed ter zijde stond bij 't hervormen v.
't Turksche leger. In 1839 nam hij met andere
Pruis. officieren deel a. d. expeditie tegen
Syria on na d. veldslag bij Nesib (verloren,
omdat d. opperbevelhebber zijn raad in d. wind
sloeg) a. die tegen d. onderkoning v. Egypte.
Na zijn terugkomst in Pruisen hernam VON
MOLTKE zijn plaats bij d. generalen staf; hij werd
in 1846 adjudant v. prins Hendrik v. Pruisen
en na diens overlijden in 1847 chef v. d. staf
in 't 4e legerkorps. In 1856 werd hij generaalmajoor en adjudant v. prins Frederik Wilhelm, d. lateren keizer Frederik III, in 1858
chef v. d. generalen staf en in 1859 luitenantgeneraal.
's Mans strategische bekwaamheden bleken
schitterend op verschill. wijzen, o. a. uit 't
operatieplan voor d. Deensch-Duitschen oorlog v. 1864 en daarna in d. Pruisischen oorlog
V. 1866. Hij zond d. instructies voor d. inval in
Hannover en Saksen en ook d. omsingeling
V. 't Oostenrijksche leger bij Sadowa was
zijn work. Later vergezelde hij d. Pruisischen
koning naar 't leger als generaal bij d. infanterie en nam hij deel a. d. beslissenden slag bij
KOniggratz. Hij liet daarna d. voorhoede oprukk en n. Weenen, waar bijna onder d. stadspoorten een wapenstilstand gesloten werd,
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waarop kort daarna d. vrede v. Praag volgde.
Als blijk v. erkenning zijner groote verdiensten ontving hij v. d. koning d. orde v. d.
Zwarten Adelaar en v. d. natie aanzienlijkegoederen ten geschenke. In d. nu volgende jaren
v. vrede werkte VON MOLTKE met veel geestkracht on voortvarendheid a. d. verbetering
v. 't Pruis. leger en, toen men, bij zijn verschtlnen in d. Rijksdag na 't uitbreken v. d. oor-log met Frankrijk, in d. zomer v.1870geruststellend zei „Von Moltke is klaar; hij heeft
tijd om d. zitting bij to wonen", toen was
VON MOLTKE ook klaar en 14 bewees dat..
Zijn beleidvol bestuur der verschill. operaties
in dien Duitsch-Franschen oorlog wekten v.
d. aanvang of aller vertrouwen on bewondering. „Gescheiden voortrukken en vereenigd
slag leveren" was zijn leus, waaraan d. Duitschers menige overwinning to danken hebben..
Vooral d. groote beweging rechts v. d. derde
en v. d. Maas armee, die to Sedan eindigde,
zullen nog langen tijd beschouwd worden als
meesterstukken v. krijgskunde. Na die schitterende krijgsbedrijven ontbrak 't vox movrKx
natuurlijk niet a. nieuwe eerbewilzen. 28 Oct.
1870 werd 110 in d. gravenstand verheven,
22 Mrt 1871 ontving hij 't IJzeren Kruis on
werd hij tot generaal-veldmaarschalk
16
benoemd. Voorts ontving hij een aanzienlijke
dotatie; vele steden benoemden hem tot eereburger en in zijn geboorteplaats werd een
monument voor hem opgericht. d. Grijze held
bleef bij dat alias zeer bescheiden.
Ook op staatkundig gebied was von MOLTKE:
werkzaam, o. a. als lid v. d. Rtjksdag en v. 't
Pruis. Heerenhuis. d. Man, „die zweeg in seven
talon", heeft zich voorts onderscheiden door verscheidene geschriften, waarvan wij noemen:
„Briefe fiber Zustande und Begebenheiten in
der Turkel, 1835—'39" (3e dr. 1877), „Briefe aus
Ruszland" (1877), „Der Italienische Feldzug
1853" (2e dr. 1869) en „Wanderbuch. Handschriftliche Aufzeichnungen aus dem Reisetagbuch von Graf Moltke" (1879). Ook op cartographisch gebied bezzat MOLTKE groote verdiensten, vooral door d. uitgaven v. zijn kaarten v. Constantinopel en d. Bosporus, die v.
Klein-AziO, die v. Turksch=Armenie en die
v. Rome. — Men zie uitvoeriger over dozen
genialen krijgsman: „Gesammelte Schriften
und Denkwtirdigkeiten aus dem Leben des
Generalfeldmarschalls Graven Moltke" (1891).
Behalve d. hier genoemden hebben nog
vele andere Moltke's zich roemvol op staatof krijgskundig gebied onderscheiden, zoowel
in Denemarken als in Mecklenburg.
Moitzer (HENRI ERNEST), een Nederl.letterkundige, gab. 20 Mei 1836 to Wassenaar, studeerde en promoveerde to Leiden in d. letteren en rechten en werd in 1862 commies ter
I secretarie v. d. Nederl. Bank, in 1864 leeraar
a. d. Hoogere Burgerschool to Haarlem, in 1865
hoogl. a. d. universiteit to Groningen en in
1882 to Utrecht. Van zijn geschriften noemen
wij alleen : „Geschiedenis v. het wereldlijk
1 tooneel in Nederland gedurende d. Middeleeuwen" (1862), „d. Nieuwe richting in d.
taalkundo" (1865), „Heiligerlee en d. Ultramontaan sch e geschiedbeschouwing" (1868),
„Anna Roomers Visscher" (1874), „Shakespeare's invloed op 't Nederl. tooneel" (1874),
„Studien en schetsen v. Nederl. letterkunde
(1880) on Historische beoefening der Nederl..
letteren" (1882). Met Dr. J. to Winkel redigeerde MOLTZER d. „Bibliotheek v. Middelnederlandsche letterkunde" (1868 en volg.).
d.
of Specerijeilanden,
/VID/uk.ken
oostelijkste eilandengroep v. Nederl. Indi6
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gelegen tuss. Celebes in 't W. en NieuwGuinea in 't 0. en tuss. 5° N.-Br. en 9° Z.-Br.,
met een oppervl. v. 1311 vk. mijlen en 608 000
inw. Van Celebes door d. Molukkenstraat gescheiden, worden d. Molukken in drie groepen verdeelth 1) d. Eigenlifke Molukken (963
vk. mijlen met '12 millioen inw.), in 't N. en
midden gelegen. Hiertoe behooren Morotai,
Halmaheira of Djilolo met d. daarvoor gelegen Kleine Molukken (waarvan Ternate en
Tidore d. voorn. zijn), Batjan, Obi, d. Soelaeilanden, Ceram, Boeroe, Amboina (te zamen
ook Amboinaeilanden geheeten) en d. Bandaeilanden, ook Zuid-Molukken geheeten. —
2) d. Zuidoosteilanden (252 vk. mijlen met 61 000
inw.), die ten deele d. overgang tot NieuwGuinea vormen en waartoe d. Aroe-, Kei- en
Tenimbereilanden behooren. — 3) d. Zuidwesteilanden (95 vk. mijlen met 47 000 inw.), die
als d. voortzetting der Kleine Soenda-eilanden
kunnen aangemerkt worden en waartoe d.
Wetter- en d. Serwattyeilanden behooren. d.
Eilanden zijn v. vulkanischen aard (Goenong,
Tomahoe op Boeroe, 3000 M.) en hebben eon
heat, doch niet ongezond klimaat. Sommige
zijn slechts een boven d. zee uitstekende
vulkaan, op welks dreigende wanden woningen en akkers verspreid liggen. d. Naam
Specerijeilanden dragen ze naar d. beide hoofdproducten, d. kruidnagel (vooral op Amboina)
43n
d. muskaatnoot (vooral op d. Bandaeilanden). Zij zijn zeer vruchtbaar, zoowel a.
sagopalmen en andere houtsoorten als a.rijst,
koffie, cacao, tabak en indigo. d. Oorspronkelijke, donkere bevolking, d. Alfoeren, is door
d. Maleiers naar 't binnenland verdrongen.
Administratief worden d. Molukken in d.
beide residenties Tomato en Amboina ver-deeld. d. Eilanden, die nog onder inheemsche
sultans staan, zijn a. d. Nederlanders schatplichtig. — d. Hollanders ontrukten in 1605 d.
Molukken a. d. Portugeezen, die ze in 1512
ontdekt hadden. ZU hadden zich tot 1863, toen
d. aanbouw v. d. specerijboom vrij word, 't monopolie v. d. specerijhandel verzekerd door d.
aanbouw alleen op Amboina en d. Bandaeilanden toe to staan en overal elders d.
boomen uit to roeien. Eens maakten d. Molukken 't voorn. gedeelte v. d. geheeten 0.-Indischen archipel uit (d. „Groote Oost", d. „parel
der Indische kroon", d. „hunt, waar onze
hooge percenten geslagen werden"), maar door
't schandelijk regeeringsstelsel der 0.-Indische
compagnie geraakten daze bloeiende eilanden
allengs zoo tot verval, dat ze nauwelijks meer
d. sporen v. dien voormaligen bloei vertoonen. Gelijk Java wel eens 't „heden" en Suznatra en Borneo „d. toekonist" v. 't schoone
Insulinde genoemd worden, zoo dragon d.
Molukken d. stempel v. 't „verleden".
Molybdeen (Mo; atoomgewicht 95,8) is
eon metaal, dat in 1778 door Scheele ontdekt
werd, slechts zelden in d. natuur voorkomt,
hoofdzakelijk als molybdeenglans en als geellooderts en door gloeien v. 't chloride of 't
oxyde in een waterstofstroom verkregen
wordt. 't Heeft een zllverwitte kleur en 't
soort. gew. 8,6, is zeer hard en smelt moeiltjker dan platina. Aan d. lucht gegloeid, wordt
't tot molybdeenoxyde geoxydeerd; 't is oplosbaar in zwavelzuur en salpeterzuur. Evenals 't chroom vormt 't molybdeen verbindingen v. d. vormen Mo X 2 , Mo X, en Me X6,
waarin X een eenwaardig atoom voorstelt;
bovendien zujn nog verbindingen bekend, in
welke 't molybdeen vtjf- of driewaardig is.
Van d. chloriden is 't dichloride (MoCl 2) een
lichtgeel, 't trichloride (Mo C13) een roodbruin
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on 't tetrachloride (Mo 014) een bruin kristallijn poeder. Molybdeendisulfide (Mo 52) is eon
glanzend zwart poeder en komt in d. natuur
als molybdeenglans voor. Als chloriden komen
ook nog voor 't pentachioride (Mo Cl.), dat
een zwarte kristallijne massa vormt, die bij
194° C. smelt, en twee oxychloriden. Met
broom vormt 't molybdeen verbindingen, die
analoog zijn a. die v. 't chloor. Molybdeentrioxyde (Mo 03) of molybdeenzuuranhydride wordt
door roosten v. molybdeen of v. zwavelmolybdeen a. d. lucht verkregen en vormt een witte
amorphe massa, die bij verhitting geel worth,
in d, roodgloeihitte smelt en daarna sublimeert. 't Is in water en zuren onoplosbaar
on gemakkelijk oplosbaar in alkalien en in
ammoniak. Smelt men dit anhydride met d.
hydroxyden of d. carbonaten der alkalimetalen, dan verkrijgt men zouten v. molybdeenzuren.

't Normale molybdeenzuur (Mo0413 2 ) is een
witte, kristallijne massa, in een overmaat v.
zoutzuur oplosbaar. Met phosphorzuur of
arseenzuur vormt molybdeenzuur phosphormolybdeenzuren of arseenmolybdeenzuren.
Ook bestaan verscheidene sulfiden v. molybdeen.
Molybdeenglans
is een vermoedelijk
hexagonaal, in meestal onvolkomen gevormde
kristallen voorkomend, roodachtig grauw mineraal, dat iets harder dan talk is, 't soort.
gew. 4.6 a 4,9 heeft en uit molybdeendisulfide (Mo bestaat. 't Komt o. a. voor in d.
Bergstrasse, in Piemont, in Finland, in Groenland en op vele plaatsen in Noord-Amerika.
Molybdeenloodspaath,
ook wulfeniet
of geellooderts genoemd, is een tetragonaal
kristalliseerend, kleurloos of geel (ook lichtrood) mineraal, dat d. hardheid v. kalkspaath
en 't soort. gew. 6,3 it 6,9 heeft en uit 't loodzout v. molybdeenzuur (Pb Mo 0 4) bestaat.
't Komt o. a. voor in Karinthi6, Saksen, d.
Kirghiezensteppen, Mexico, Pennsylvaniii,
Utah en Arizona.
lifolyn (PIETER), een Nederl. landschapschilder, leefde in d. eerste helft der 17e eeuw
on werkte in d. trant v. Jan v. Goijen. Zijn
behandeling was vrij, zijn koloriet goad en in
d. luchtperspectief was hij zeer ervaren. Verschill. v. zijn landschappen zijn gegraveerd,
o. a. door Jan van de Velde, wiens work
veel overeenkomst heeft met dat v. MOLYN.
11101y/2 (PIETER), 00k PIETRO MULIER Of LAVALIERE TEMPESTA geheeten, was een soon V.

bovengen. en werd omstr. 1637 to Haarlem
gab. Aanvankelijk schilderde hij jachten on
levensgroote dierenvoorstellingen, krachtig
breed, in d. manier v. F. Sntjders. Later legde
htj zich meer bepaald op 't landschap toe, op
voorstellingen v. stormen op zee en schipbreuken, Na v. Holland n. Vlaanderen on
allengs verder n. Rome gereisd to zijn, vond
h ij daar een machtigen beschermer in d. graaf
Bracciano on werd zijn uitstekend talent met
d. riddertitel en een gouden halsketen beloond.
Hij bracht eenige jaren to Rome door, won
er veel geld en keerde eindelijk n. Nederland
terug, waar htj, zich to Gouda gevestigd hebbende, met bestellingen als overladen werd.
Hij had zich een aanzienlijke on onbezorgde
positie kunnen verwerven, maar zijn verregaande loszinnigheid wikkelde hem in moeilUkheden, zoodat hij eens zelfs slechts met
moeite v. d. galg werd gered. Jaren lang
zuchtte hij in d. gevangenis on gedurende
dien tijd vervaardigde hij een aantal schilderijen, die nog hooger gewaardeerd werden
dan wat htj vroeger had voortgebracht. Be.
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roemd is vooral zijn voorstelling v. 't binnengaan der dieren in Noachs ark, welke door
P. Monaco is gegraveerd. Hij overt. in 1701.
Molyn (PETRUS MARIUS), een Nederl.genreschilder, werd 9 Juli 1819 te Rotterdam geb.,
ontving zijn eerste kunstonderwijs v. d. schilder J. H. v. Grootvelt en begat* zich vervolgens n. Antwerpen, waar hij onder d.
gen v. F. de Braekeleer werd opgenomen. In
1842 werd een v. zijn schilderijen, „Een goochelaar in eene boerenherberg" voorstellende,
door d. maatschappij Felix Meritis met goud
bekroond. MOLYN was een genreschilder v.
uitstekenden aanleg, die v. 1845--'48 d. tentoonstellingen in Belgio en Nederland met
onderscheidene stukken opluisterde, welke v.
hem d. schoonste verwachtingen voor d. toekomst deden opvatten. Vooral zijn schilderij
„d. Wachtende" (een vrouw, die bij nacht d.
tehuiskomst v. haar loszinnigen man zit of to
wachten) was zeer verdienstelijk v. uitdrukking, zoowel als v. koloriet en behandeling.
Jammer dat die schoone verwachtingen zoo
spoedig werden teleurgesteld. MOLYN overt.,
nog geen 30 jaar oud, to Antwerpen 28 Apr.
1849, deep betreurd door zijn kunsthroeders,
die hem een blijv end blijk v. hun achting
gaven door 't oprichten v. een gedenkteeken
op zijn graf, dat in Mei 1850 onthuld word.
MOLYN heeft eenige fraaie etsen vervaardigd,
voor 't grootste deel huiselijke tafereelen
voorstellende en goed v. effect en kleur.
Mom is d. naam v. een krachtige Brunswijksche biersoort, eenigszins zoet en aangenaam v. smaak. 't Word voor 't eerst gebrouwen door Christian Mumme in d. 15e eeuw ;
vandaar d. naam.
Mombas of Mombasa en bij d. Soeaheli's Mwita geheeten, is een stad a. d. oostkust v. Afrika, op 4L Z.-Br. en op een vruchtbaar koraaleiland gelegen, met een goede
haven en 20 000 inw. Zij bloeide vooral a. 't

eind der Middeleeuwen, kwam in 't begin der
16e eeuw a. d. Portugeezen en is sedert 1834
in 't bezit v. d. sultan v. Zanzibar, doch staat
onder beheer v. d. aldaar opgerichte DuitschOost-Afrikaansche vereeniging.
Moment, Zie Kracht.
Momma (wILLEM), geb. to Hamburg in

1642, was eerst predikant to Lesbeck en daarna
hoogl. der godgeleerdheid te Hamburg. Zijn
beroeping vandaar als hoogl. bij d. illustre
school en predikant te Middelburg in 1676
gaf aanleiding tot hevige botsingen, daar
MOMMA onzen stadhouder Willem III zeer
ongevallig was, ten gevolge waarvan hij door
d. Staten v. Zeeland werd afgezet. Hij beg,af
zich n. zijn vriend Anslaar to Delft en wUdde
zich geheel a. zijn geleerde studien, doch
overt. niet lang daarna, 9 Sept. 1677. Onder
zijn geschriften is 't voornaarnste „Do varia
conditions et statu ecclesiae Dei sub triplici
oeconomia: Patriarcharum, ac Testamenti
Veteris et denique Novi" (Amsterdam 1673),
een bock, dat geheel in d. Cocceiaansche
richting geschreven, meermalen herdrukt en
ook in 't Ned. vertaald is (Amst. 1675).
Mommers (HENDRIK), een Nederl. land
schap- en dierenschilder, word geb. to Haarlem in 1623 en over]. aldaar in 1697. Vooral
zijn Italiaansche stads- en dorpsgezichten,
geestig gestoffeerd, vonden veel bki val.
Mommsen (THEODOR), een beroemd Duitsch
ondheid- en geschiedkundige, gel). 30 Nov.
1'117 to Garding in Sleeswijk, was v.1848—'51
hoogl. in (1. rechten te Leipzig en werd in 1852
a. d. Ziiricher in 1854 a. d. Breslausche, in
1858 a. d. Berlijnsche universiteit beroepen, a.
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welke laatste 14 nog als hoogl. in d. geschiedenis werkzaam is. Sedert 1874 is hij ook
secretaris v. d. philosophisch-historische afdeeling v. d. Academie v. Wetenschappen
aldaar; verder was hij v. 1873—'82 lid v. 't
Pruis. Huis v. Afgevaardigden. Zijn hoofdwerken zijn: „Ri5mische Geschichte" (3 dln,
1854, 7e dr. 1881—'82) en 't door hem sedert
1857 in opdracht v. d. Academie geredigeerde
„Corpus inscriptionum latinarum" (2 dln, 1863.
en volg.). Van zijn overige werken noemen
we : „Oskische Studien" (1845—'46), „Die unteritalienischen Dialekte" (1850), „Die romische
Chronologie bis auf Casar" (1858, 2e dr., 1859),
„Geschichte des rOmischen Miinz wesens" (1860),
„Ri5mische Forschungen" (2 dln, 1864—'79),
„Romisches Staatsrecht" (2 dln, 1871—'76, 3e
dr. 1887) en „Die Ortlichkeit der Varusschlacht"
(1885). Ook behoort MOMMSEN tot d. leiders v..
d. „Monumenta Germaniae historica". Veel
opzien verwekte zijn in Dec. 1880 uitgeg. geschrift „Auch ein Wort fiber unser Judenthum".
Mommsen (FRIEDRICH), een Duitsch rechtsgeleerde, geb. 3 Jan. 1818 to Flensburg. Hij

werd in 1858 hoogl. to Gottingen, was sedert
1864 a. 't hof v. appel to Sleeswijk en sedert
1867 a. 't opperhof v. appel voor d. nieuwe
provincien to Berlijn werkzaam, werd in 1868president v. 't Evang.-Luth. consistorium to
Kiel en in 1884 tevens lid v. d. Pruis. staatsraad en overt. 1 Febr. 1892. Zijn hoofdwerken
zijn d. „Beitrage zum Obligationsrecht" (3 dln,.
1853—'55) en d. „Erorterungen aus dem Obligationsrecht" (2 dln, 1859—'79).
Momper (roDocus DE), een Nederl. schilder, werd in 1580 to Brugge geb. Men weet
niet, wie zijn meester is geweest, maar zijn
landschappen getuigen v. zooveel studie en
zulk eon gelukkige opvatting der natuur, dat
men haar wet als d. voornaamste, zoo niet d.
eenige leermeesteres v. dezen kunstenaar kan
beschouwen. Zijn opvatting verschilde echter
veel v. die zijner tijdgenooten, ofschoon
d. behandeling weder overeenkomt met die
v. Breughel, Savery, Vinckeboons en andere
Vlaamsche landschapschilders. Zijn werken
werden soms door Breughel, Francks, Teniers
e. a. gestoffeerd. Meestal schilderde hij vluchtig en voornamelijk op effect; soms echter
waren zijn schilderijen uitvoerig en deze zijn
d. meest gezochte. Hij overt. to Antwerpen in
1638. A. van Dijck etste zijn portret. Collaert,
Hondius, C. J. Visscher e. a. hebben naar
hem gegraveerd; ook heeft hij zelf, maar
weinig, geetst.
Momus heette bij d. Grieken en Romeinen
d. god der bedil- en spotzucht, die volgons
Hesiodus eon zoon v. d. nacht was, doch volgens anderen v. d. droom. Hij spaarde niemand, zelfs niet d. goden. Sommigen beelden
hem of als een mager jongeling, met een
lachend geziclit.
Monaco, d. kleinste zelfstandige staat v.
Europa, een vorstendom a. d. noordwestkust
v. d. Ligurische Zee, ingesloten door 't Fransche depart. der Neder-Alpen, met een oppervl.
v. 21,6 vk. KM. en 13 300 inw. 't Vorstendom
vormt een absolute monarchic) en is in d. uit
Frankrijk stainmende familie Goyon-Matignon
erfelijk, die door huwelijk in 't bezit ervan
kwarn, toen in 1731 d. mannelijke stam v. 't
Genueesche huis Grimaldi uitstierf. Aan dit
laatste behoorde Monaco sedert 968; d. vorstentitel nam 't in d. 16e eeuw aan. d. Vorst
staan een staatsraad v. vijf leden en eon
generaal-gouverneur ter zijde. d. Vorst onderhoudt, behalve een eeregarde, een legertje v,
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82 man en een carabiniers- of gendarmekorps
v. 44 man. Sedert 10 Sept. 1889 zit vorst Albert er op d. troon. 't Landje voert olie,
oranjeappels, citroenen, parfumerieen, likeur
en fijn aardewerk uit. — d. Stad Monaco
telt 3300 inw., heeft een oud slot, vestingwerken en mooie plantsoenen. d. Oude stad,
wier naam v. een vroeger daar aanwezigen
tempel v. „Hercules monoecus" afgeleid wordt,
is prachtig gelegen op een in zee vooruitstekende steile rots; 't nieuwe Monaco ligt
tuss. doze en d. steile helling v. 't vasteland
en heeft zich ten gevolge v. zijn wonderschoone ligging en 't heerlijke klimaat tot
een badplaats ontwikkeld, die echter door
zijn speelbank berucht is. Deze laatste bevindt zich naast 't casino 2 KM. t. N.-0. v.
Monaco bij 't spoorwegstation Monte Carlo.
Monaco heeft een haven met een Fransch
tolambt.
Monaden worden d. eenheden in d. oude
wiskunde en wijsbegeerte genoemd; voornamelijk werd d. uitdrukking „monas" voor
d. oorspronkelijke eenheid der getallen en
der zaken door d. Pythagorische wijsgeeren
gebruikt. Leibnitz verstond daaronder d.absoluut eenvoudige. v. elk. onafhankelijke zelfstandigheden of krachten, waaruit zoowel d.
geesten als d. lichamen bestaan (zie Leibnitz).
Hij ontwikkelde zijn stelsel hieromtrent in
zijn ,Monadologie". In een anderen vorm heeft
Herbart (zie Herbart) d. leer der monaden
weder in d. wijsbegeerte zoeken in to voeren.
Monaghan, een graafs. in 't Z. v. d.
Iersche prov. Ulster, net 23 1/2 vk. mijlen
oppervl. en 102 750 inw. 't Vormt een golvend
laagland, arm a. woud en gedeeltelijk met
inoerassen bedekt, en heeft alleen in 't N.
hoogteketens, die tot 300 M. reiken. 't Graafs.
wordt door 't Ulsterkanaal doorsneden,produceert aardappels, vlas en haver en drijft
vooral veeteelt. Monaghan heeft uitgestrekte
turflagen en ook steenkolen. d. Bevolking,
die sedert 1840 tot op d. helft is verminderd,
houdt zich behalve met landbouw ook met
linnenwevertj bezig. d. Hoofdstad, Monaghan,

a. 't Ulsterkanaal gelegen, is d. zetel v. d.
bisschop v. Clogher, heeft een bisschoppeltjk
seminarium en telt 3370 inw., die vlas- en
graanhandel drijven.
Monarchie, Zie Regeeringsvorm.
Monastir of Bitolia, d. hoofdstad v. een
sandsjak v. 't Turksche elajet Saloniki, 180
KM. v. d. stad v. dien naam verwijderd. Zij
ligt a. d. Dragorbach, is een belangrijke
liandelsstad en telt 16 000 inw.. voor 't meerendeel Albaneezen, Bulgaren, Walachen on Joden. d. Omtrek verbouwt veel tarwe, mais,
meekrap en tabak. — _Monastir of Mistir is ook
d. naam v. een kuststad in Tunis met circa
8000 inw.; dit is waarschijnlijk 't oude Ruspina.
Monaziet is een monoklien kristalliseerend, geel of rood mineraal, dat iets harder
dan apatiet is, 't soort. gew. 4,9 a 5,2 heeft en
uit een phosphaat v. cerium, lanthanium en
didymium bestaat. 't Komt o. a. voor bij
Miask in d. Oeral, in Oost-Siberia, in Connecticut, Noord-Carolina en Virginia en in Noorwegen (bij Ni5teri5).
Moncada (DON FRANCISCO DE), graaf v.
Ossuna. Deze Spaansche geschiedschrijver
word 29 Dec. 1586 to Valencia geb. uit een
der aanzienitkste geslachten v. Catalonia. Ten
gevolge hiervan en v. zijn bek waamheden
steeg hij reeds op jeugdigen leeftijd tot aanzienlijke staats- en krijgsambten. In 't beste
v. zijn leven sneuvelde hij bij d. belegering
der Guliksche stad Gogh, in 1635. Dat hij

even goed d. pen wist to hanteeren ale d. degent
bewijzen zijn „Historia de la expedition de
Catalones y Aragoneses contra Turcos y Griegos" (Barcelona 1623, later meermalen herd*
en zijn „Vida de Anicio Manlio TorquatoSeverino Boecio" (Frankfort 1642).
Moncey (BON ADRIEN JEANNOT), maarschalk
v. Frankrijk, hertog v. Conegliano, werd 31 Juli.
1754 to Besancon geb. Zijn vader, die advocaat bij 't parlement dier stad was, bestemde
hem voor d. rechterlijke loopbaan, doch hij
pntliep 't ouderlijk huis on trad op 15-jarigen
leeftijd in dienst bij 't regiment Conti. Na zes.
maanden kochten zijn ouders hem vrij, (loch.
al spoedig trad hij weer in dienst bij 't regiment Champagne, waarbij hij tot 1773 als
grenadier bleef. Hij keerde daarop nogmaals

n. Besancon terug om Min studien to hervatten,
maar reeds 22 April 1774 nam hij weer dienst
bij d. gendarmen v. d. garde en 4 jaar later
word hij luitenant bij d. vrijwillige dragonders
v. Nassau-Siegen. d. Omwenteling opende horn
een roemrtjke loopbaan. Eerst kreeg hij in
1793 't bevel over d. Cantabrische jagers, doch
zijn uitstekend gedrag bij 't leger der Pyre-neen verschafte hem reeds in 1794 d. rang v.
brigade generaal, terwijl htj weinige maanden
later tot divisie-generaal bevorderd word. Na
een reeks v. gelukkige gevechten kreeg hij
in dat zelfde jaar 't opperbevel in d. Pyrenean. Hij sloeg d. Spanjaarden bij Villanova,
Villa Real en Bilbao, onderwierp geheel
Biscaye en sloot eindelijk d. wapenstilstand
v. s. Sebastiaan. MONCEY keerde toen n. Frankrijk terug en verkreeg in 1796 't command•

over d. lie en naderhand v. Bonaparte (dien
hij op 18 Brumaire ondersteunde) dat over d.
15e militaire afdeeling. In d. veldtocht v.
1800 trok hij a. 't hoofd v. 20000 man over d.
Alpen en onderscheidde hij zich bij Marengo
en op vele andere plaatsen. Na d. vrede v. .
Lune ville kreeg hij 't bevel over d. departementen v. d. Oglio on d. Adda on 4 Dec.
1801 word hij inspecteur-generaal v. d. gendarmerie, in welke betrekking hij d. gewichtigste
diensten bewees. Hij vergezelde d. keizer op
zijn reis door Belgii; on werd in 1804 maarschalk des rijks, groot-officier v. 't Legioen
v. Eer, hertog v. Conegliano en voorzitter
v. 't kiescollege v. d. Doubs. In 1808 onderwierp hij d. opstandelingen in 't koninkrijk
Valencia; hij verkreeg daarop 't bevel over d.
linkervleugel v. 't Fransche leger en streed
met voordeel a. d. Ebro on bij Saragossa..
Door d. keizer teruggeroepen, bleef hij buiten
werkzame betrekking tot in 1814, toen hij
tweeds bevelhebter der Parijsche nationals
garde word on als zoodanig wei kzaam aandeel
a. d. slag bij Parijs nam. Hij onderwierp zich,
na Napoleons troonsafstand a. d. Bourbons
on word tot pair benoemd. Gedurende d. .
100 dagen behield hij die betrekking en hij
weigerde bij d. restauratie deel to nemen
d. veroordeeling v. Ney. waarop htj al zijn
waardigheden verloor, doch in 1819 daarin
hersteld werd. In d. Spaanschen veldtocht v.
1823 kreeg hij 't bevel over 't 4e korps; hij nam
Puycerda, Rosas en Figueras en verwierf
bij verdrag Barcelona, Tarragona en Holstalric.
Tot a. d. Juli.omwenteling behoorde hij in d.
kamer der pairs tot d. gematigde oppositie.
Na d. dood v. Jourdan word hij in 1833 gouverneur v. 't HOtel des Invalides en hij overl.
20 Apr. 1812, d. naam v. een braaf en rechtschapen man nalatende.
Moncrif

(FRANcOIS AUGUSTIN PARADIS DE),

een Fransch dichter, geb. to Parijs in 1687._
verwierf zich door zijn beminnelijke hoedanig
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heden d. gunst v. Lodewijk XIV en diens
hofhouding. Hij was secretaris v. d. graaf
d'Argenson en voorlezer der koningin en
oved. 13 Nov. 1770. Zip pOeuvres" werden in
1796 in 2 dln te Parijs uitgegeven.
Mond (Os) is in meer beperkten zin d.
dwarsspleet, die tuss. neus en kin gelegen is
(mondspleet, fissura oris). Zij is omgeven
door d. lippen (labia) en bestaat uit spierlagen (nl. d. ringspier v. d. mond, musculus
orbicularis oris) en twee bekleedsels, waarvan
't buitenste d. gelaatshuid en 't binnenste 't
mondslijmvlies is. Op d. plaats, waar d. uit•
wendige huid in 't slijmvlies overgaat, wordt
eerstgenoemde zoo dun en fijn, dat 't bloed
der baarvaten door d. opperhuid heen schijnt;
vandaar d. roode kleur der lippen. Behalve
d. ringspier, die, zonder zich a. d. beenderen
vast te hechten, d. geheele mondspleet
omringt, zijn er nog verscheidene andere
kleinere en grootere spieren, welke d. bewegingen der lippen teweegbrengen, waardoor
d. verschillende vormen v. d. mond veroorzaakt worden, die zich niet alleen willekeurig
bij 't spreken, zingen, enz. vertoonen, maar
ook onwillekeurig d. gemoedsaandoeningen
uitdrukken, die, behalve uit d. oogen, vooral
ook uit d. verschill. trekken a. d. mond
blijken. In meer algemeenen zin beteekent
mond d. mondholte (cavum oris), welke v.
voren door d. mondspleet, v. achteren door d.
verhemeltebogen, a. beide zijden door d.
wangen, v. boven door 't verhemelte en v.
onderen door d. spieren, welke 't tongbeen
met d. onderkaak vereenigen, wordt begrensd.
Deze holte is, als d. mondspleet gesloten is,
slechts a. d. achterztjde gedeeltelijk open,
terwijl 't weeke verhemelte met zijn bogen
d. grond der holte niet bereikt, en vereenigt
.zich door daze opening ('t keelgat, isthmus
faucium) met d. keelholte. d. Geheele mondholte is met slijmvlies bekleed, dat talrijke
slijmklieren bevat en v. voren o ver d. lippen in
huid en v. achteren in 't slijmvlies der
ademhalings- en spijsverteringsorganen overgaat. In ' d. mondholte liggen d. tanden, d.
tong en d. uitloozingsbuizen der speekselklieren. Door 't samenkomen dezer organen is d.
mondholte gedeelteltjk d. zetel v. 't zintuig v.
d. smaak, gedeelteltjk d. plaats, waar d. spijzen
haar eerste bewerking ter vertering ondergaan en waar d. spraak gevormd wordt. d.
Ziekten v. d. mond zijn zeer menigvuldig. d.
Lippen vooral staan voor vele uitwendige
beleedigingen bloot en bezitten neiging tot
kankerachtige ontaardingen (lipkanker), tot
andere zweren en tot uitslagen. d. Tanden en
d. tong hebben hun bijzondere ziekton. 't
lilies is dikwflls ontstoken, 'tztj door lichte
.catarrhale aandoeningen, door blaas- of puistvormige uitslagen of door spruw, 'tzij door
dieper invretende aandoeningen, als mondcroup, scheurbuik, waterkanker. Buitendien
wordt 't mondslijmvlies dikwijls door secun-daire syphilis aangedaan. Algemeen bekende
vormgebreken v. d. mond zijn d. hazenlip en
d. wolfsmond.
Mone (FRA.NZ JOSEPH), een Duitsch oudheidkundige en geschiedschrijver, geb. 12 Mei
1796 te Mingolsheim en overl. 12 Mrt 1871 te
Karlsruhe. HO was eerst hoogl. in d. geschie
denis en directeur der bibliot eek te Heidelberg, daarna in gelijke betrekking werkzaam
te Leuven en word, door d. Belgische revo
lutie v. 1830 verdreven, vervolgens archivaris
te Karlsruhe. Van zijn geschriften zijn 't belangrtjkst „Geschichte des Heidenthums im
mordlichen Europa" (2 dln, 1823), „Untersu-
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chungen -zur Geschichte der Deutschen Heldensage" (1836), „Uebersicht der Niederlandischen
Volksliteratuur alterer Zeit" (1838), „Lateinische Hymnen des Mittelalters" (3 dln, 18.54)
en „Schauspiele des Mittelalters" (2 dln, 1846).
Voorts redigeerde hij verschill. geschied- en
oudheidkundige tijdschriften.
Moneznbasia (Ital. Napoli di Malvasia),
een Grieksche havenstad, in 't zuiden v. d.
Peloponnesus (Laconia) op een klein rotsachtig eiland gelegen. 't Is d. hoofdplaats v. d.
eparchie Epidaurus-Limera en d. zetel v. een
bisschop, doch heeft slechts 700 k 800 inw.
Vroeger evenwel was 't veel belangrijker dan
nu en in d. Middeleeuwen was Monembasia
zelfs een der sterkste vestingen v. d. Peloponnesus en tevens d. hoofdstapelplaats voor
d. handel op d. Levant. d. Wijnen v. d. Peloponnesus en v. d. Grieksche eilanden werden
v. hier uit n. West-Europa in d. handel gebracht en naar d. Italiaanschen naam der
stad Malvezij-wijn geheeten.
Monge (GASPARD), een uitstekend Fransch
wis- en natuurkundige, was d. zoon v. een
armen koopman en werd 10 Mei 1746 te Beaume
geb. Reeds op school maakte hij buitengewone
vorderingen in d. wiskundige wetenschappen;
hij ging daarna op 't college te Lyon, waar
hij op 16-jarigen leeftijd een leerstoel in d.
natuurkunde verkreeg. Door een hoofdofficier
der genie kwam hij a. d. artillerie-school te
Mezieres; hij kon zich echter aanvankelijk
wegens zijn geringe afkomst, daar die school
geheel voor d. bevoorrechte standen bestemd
was, slechts als teekenaar doen kennen. Door
verschill. uitvindingen verhief hij zich echter
uit die ondergeschikte stelling en hij werd op
19-jarigen leefttjd hoogl. in d. wiskunde en
daarna in d. natuurkunde. Nadat hij door zijn
vriendschapsbetrekkingen met Condorcet, Lavoisier en d'Alembert in 1780 in d. academie
v. wetenschappen was opgenomen, werd hij
als hoogleeraar der hydrodynamica n. Parijs
geroepen. Hij nam met hart en ziel d. partij
der omwenteling op, werd 10 Aug. 1792 minister v. Marine en moest als zoodanig d.
voltrekking v. 't vonnis v. Lodewijk XVI
mede onderteekenen. Weinige weken later
diende hij zijn ontslag in en hij nam toen d.
leiding op der geweerfabrieken, geschutgietertjen en buskruitmolens. Hij ontging toen
alleen d. guillotine, doordien men hem niet
ontberen kon; kort daarop werd door hem d.
Normaal- en vervolgens d. Polytechnische
school opgericht, waar hij d. leerstoel in d.
wiskunde bekleedde. In 1796 werd hij n.Itialio
gezonden om daar d. khnstschatten, welke d.
wapenen voor Frankrijk verworven hadden,
in ontvangst te nemen. Bonaparte, wiens
vriendschap hij verworven had, vaardigde
hem met Berthier of om 't vredesverdrag v.
Campo-Formio a. 't Directoire to overhandigen.
Toen MONGE vervolgens n. Rome gezonden
werd, wist Bonaparte MONGE to bewegen hem
n. Egypte to volgen, waar MONGE president v.
't Egyptisch instituut werd en onschatbare
diensten a. d. wetenschap bewees. Hier ontdekte hij o. a. d. theorie der luchtspiegeling.
Hij vergezelde Bonaparte bij zijn terugkeer
n. Frankrtjk en nam 't hoogleeraarsambt a.
d. Polytechnische school weer op zich. Niettegenstaande hij zich met ijver tegen Napoleons aristocratische plannen ten opzichte
dier school kantte, benoemde daze hem tot
lid v. d. senaat met d. titel hertog v. Pelusia
en tot grootkruis v. 't Legioen v. Eer on v. d.
orde der reunie en schonk Napoleon hem een
majoraat in Westphalen en een aanzienlijke
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som gelds, die MONGE tot opleiding v. arme
kweekelingen gebruikte. Bijd. restauratie
verloor MONGE at zijn bedieningen en ward
hij v. d. lijst v. 't instituut geschrapt. Dit
bracht hem een gevoeligen slag toe; htj verviel
in een diepe zwaarmoedigheid en overl. 23
Jun 1818. Hij heeft zich in d. wetenschap,
behalve door vele belangrijke ontdekkingen
op 't gebied der natuurkunde, een onsterfelijken roam als uitvinder der beschrijvende
meetkunde verworven. Behalve een groot
aantal artikelen in d. „Memoires de l'academie
de Turin" v. 1770, 1773, 1784 on 178.5, in d.
„Memoires des savants strangers" v. 1778,
1780 on 1785, in d. ,Memoires de l'academie"
v. 1781, 1783, 1784, 1786, 1787 on 1808, in 't
„Journal de l'Ecole Polytechnique", in d.
„Correspondance polytechnique", in d. „Dic
tionnaire de physique", in d. „Encyclopedie
methodique", in d. „Annales de Chi mie", in
't groote work „Description de l'Egypte", in
d. „Decade Egyptienne" on in 't „Journal
de l'Ecole normale", heeft men v. hem: „Traits
elementaire de statique" (Parijs 1786); „Description de l'art de fabriquer les canons et
un avis aux ouvriers en for sur la fabrication
de l'acier" (Parijs 1794), dat hij met Vandermonde en Berthollet uitgaf; „Lecons de geometric descriptive", 1795 (30 uitg., 1813); „Application de l'analyse a la geomotrie des surfaces du premier et du deuxieme degre", (Parijs
1809, 4e dr.), dat voor 't eerst verscheen onder
d. titel „Feuilles d'analyse appliquee a la geometrie" (1796). Zijn „Explication du mirage"
kan men in 't le deel der „Decade Egyptienne"
vineen.
Men zie over MONGE en zijn werden Dupin,
„Essai historique sur les services et les travaux scieritifiques de MONGE", Parijs 1819.
Monghir of Moengair, een district v.
d. divisie Bhagalpoer in d. Beneden-Provinci6n
v. Britsch Oost-Indio, dat op 184 vk. mijlen
circa 1 850 000 inw. telt. d. Vruchtbare bodem
is goad besproeid en brengt rijst, tarwe,
opium, indigo, suikerriet enz. voort. d. Iloofdstad, Monghir, telt 55 350 inw.
Mongolen is d. naam v. een MiddenAziatisch yolk, waarnaar men d. hieraan verwante stammen met d. naam Mongoolsche ras
pleegt samen to vatten. Wat d. taal betreft,
wordt dit ras onderscheiden in volken met
meerlettergrepige taal (Tataarsch-Finsche taalstam) en volken met eenlettergrepige taal
(Chineesche taalstam). Tot gene behooren d.
Oeral.Altaische stammen (Samojeden, Finnen,
Toengoezen, Mandsjoes, d. eigenl. Mongolen),
(1. Turksche volken (als Jakoeten, Kirgiezen,
Oesbeken, Toerkmenen en Osmanen), d. OostSiberische volken (Joekagieren, Korjaeken,
Kamtschadalen), d. Japanneezen en d. Koreanen; tot dozen d. Tibetanen met andere HimaIayavolken, d. Birmanen, d. Laos, d. Siameezen, d. Annamieten en d. Chineezen. d. Tot
Mongoolsche ras behoorende volkeren bewonen alzoo 't midden, 't N., 't 0. en 't Z.-0.
• v. Azie, maar zijn in enkele stammen ook
nog over Noord-Europa, Klein-Azi6 en NoordAfrika verspreid. d. Voorn. lichaamskenmer
ken v. 't Mongoolsche ras zijn een breed
ovaal hoofd (evenals d. Europeanen), een
gevolg v. d. vooruitstekende jukbogen, een
naar d. wortel ingedrukte neus, scheef staande
tanden, schuin gerichte oogspleten, korte
beenen, kleine voeten, onontwikkelde kuiten,
naar buiten gebogen knieen en lange, krachtige armen. d. Mannen zijn v. middelbare
grootte, d. vrouwen klein; 't hoofdhaar is
VI.
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sluik, grof on glanzend zwart, d. baard
weinig ontwikkeld en d. diep liggende oogen
zijn zeer donker. d. Huidkleur wisselt of
tuss. leerkleurig geel en donkerbruin on
zweemt soms echter ook naar 't roode. 't
Karakter v. d. Mongool is over 't algameen zachtaardig, vredelievend on phlegmatisch; onder hen heerscht d. patriarchale
familie- en staatsregeling. Eenige Mongoolsche volken, met name d. Chineezen on
Japanneezen, d. ontwikkeldste takken v. d.
Mongoolschen stam, hebb,:n zich reeds vroeg
op 't gebied v. wetenschap en kunst verdienstelijk gemaakt. d. Eigenl. Mongolen worden onderscheiden in Oost- en West-Mongolen,
d. laatste weer in Kalmukken en Boeraeten.
d. Oost-Mongolen bewonen 't eigenlijke stamland der Mongolen, Mongolie, een grensland v.
't Chineesche Rijk, dat in 't N. door Siberig, in
't 0. door Mandsjoerije, in 't Z. door eigenl. China.
en Oost-Turkestan en in 't W. door Dsjoengarije begrensd wordt en op 61 405 vk. mijlen
circa 2 mill. inw. telt. 't Land wordt in 't N.
door d. Altai , 't Sajanische en 't Jablonoigebergte v. Siberio gescheiden en door d.uitloopers dozer bergen doorsneden; in 't 0.
wordt 't door d. Tsjinggang v. Mandsjoerije
gescheiden; 't zuiden wordt ingenomen door
d. woesttjn Gobi. Mongolie heeft eon stork
uitkomend vastlandsklimaat. In Oerga (1274
KM. boven d. zee) is d. gemiddelde jaartemperatuur — 3° C.; in d. zomer stijgt d. temperatuur tot 37°, in d. winter daalt ztj tot 33'
C. d. Jaarlijksche regenval bedraagt nauwelijks 15 cM.
d. Bevolking bestaat uit Tataren, Mongolen
en Chineezen; d. laatsten nemen steeds meer
in getal toe. d. her wonende Mongolen zijsg
Oost-Mongolen. Zij werden oorspronkelijk door
d. Chineezen Tata's geheeten, waaruit d.
naam Tataren, hun somtijds verkeerdelijk
gegeven, ontstaan is, en worden onderscheiden in d. Khalga- of Chalga-Mongolen on d.
Sjara-Mongolen. d. Eersten wonen in 't N. v.
d. woesttjn Gobi, d. laatsten in 't Z. tot nabij
Tibet. Zij zijn geen landbouwers, maar nomaden, die vooral a. schapenteelt doen en in
't Z. bovendien dromedarissen en geiten, in
't N. paarden telen. Aileen d. grenzen v. hun
gebied zijn bebouwd en wel hoofdzakelijk
door Chineesche kolonisten. Als godsdienst
hebben d. Mongolen 't Boeddhistische Lamaisme aangenomen. Zij zijn uitstekende ruiters
en hebben zich onder bezielde aanvoerders,
niettegenstaande hun vredelievend karakter,
tot dappere krtjgers ontwikkeld.
d. Geschiedenis der Mongolen begint eigenlijk eerst met Dsjengis-Khan in 't begin der
13e eeuw, wiens zonen China en d. rijken der
Seldsjuksche sultans in Klein-Azie en Bagdad
onderwierpen. Zijn kleinzoon, Batoe-Khan,
voerde zijn horden n. Rusland; in 1237 vial
Moskou. d. Tot in Silezie en Moravia doorgedrongen Mongolen werden echter in 1241 bij
Liegnitz en Olmiltz verslagen on gedwongen
zich n. Klein-Azie terug to begeven, waar hun
hoofdstad Karakoroem was. 't Grootste deel
v. Rusland bleef echter tot in d. 150 eeuw
als rijk v. Kiptsjak of Gebied der Gouden
Horde onder hun heerschappij. In Azle vial
echter 't ontzaglijke wereldrjjk reeds in d.13e
eeuw; in 1363 nam d. heerschapptj der Mongolen in China een eind en 't groote rijk, dat
in 't midden der 14e eeuw door Timoer gesticht was en dat een groot deel v. MiddenAzie, Perzio en Voor-Azie besloeg, was slechts
v. korten duur. Met Timoer's achterkleinzoon
Aboe-Seid ging ook dit rtjk in 1468 to gronde.
33
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Langst hield zich d. Mongoolsche heerschapplj in Voor-Indi6 staande, waar Baboer,
een nakomeling v. Timoer, in 1580 d. dynastie
v. d. Groot Mogol stichtte, en in Turkestan,
't voormalige risk Dsjagatai, welks Khans hun
oorsprong v. Dsjengis-Khan en Timoer afieldden. In 't stamland der Mongolen heerschten
in d. beginne nog nakomeiingen v. Djengis•
Khan, maar aldra splitste zich 't yolk in
verscheidene onafhankelijke horden.
Mongolia, Zie 't art. Mongolen.
Mongoolsche ras, Zie Mongolen en 't art.
Menschenrassen.
Moni (Louts DE), een Nederl. schilder, werd
in 1698 to Breda gab. en ontving zijn opleiding v. d. schilders v. Kassel en Biset, maar
voornamelijk v. Philip v. Dijck to 's-Gravenhage. Hij vergezelde dezen op zijn eerste reis
D. Kassel on studeerde voorts naar d. werken
v. Gerard Dou e. a. Hij vervaardigde voornamelijk genre-schilderijen en overl. to Leiden
in 1771. Op d. verkooping der collectie Braamcamp werd een v. zijn verdienstelijkste
schilderijen, d. Komenijswinkel", voor f 600
verkocht. L. Halbou graveerde naar hem „d.
Verliefde keukenmeid".
Monica was d. moeder v. d. kerkvader
Augustinus. Zij werd in 332 uit christelijke
oudeis gab., maar werd in weerwil daarvan
genoodzaakt, haar hand te geven a. een
heidensch echtgenoot, Patricius v. Tagaste,
dien haar vroomheid eindelijk tot 't christelijk geloof overhaalde. Uit haar vaderland
Afrika begaf zij zich later met haar zonen
Augustinus en Varigius n. Rome, doch zij
overl. op d. terugreis to Ostia. De R.-Kath.
kerk viert haar nagedachtenis op 4 Mei.
Monk (GEoRGE), hertog v. Albemarle, graaf
v. Torrington, werd 6 Dec. 1608 in Devonshire
gob. Op 17-jarigen leeftijd trad hij reeds in
krijgsdienst; hij maakte (1625) d. tocht n.
Spanje on dien tegen d. eilanden Rhe en Oleron
made en verwierf d. graad v. kapitein in d.
Nederlanden, waar hij onder d. prins v. Oranje
diende. Hij keerde naar zijn vaderland terug
bij 't begin v. d. burgeroorlog, die Karel I
op 't scliavot moest brengen. Hij verkreeg
d. rang v. luitenant.kolonel in een der regimenten v. 't koninklijke Leger, dat op d.
grenzen v. Schotland verzatneld was. Hier
onderscheidde hij zich en, toen d. graaf v.
Leicester als luitenant-gouverneur n. Ierland
vertrok, benoeinde hij zijn neef Monk tot
kolonel v. 't regiment Leicester, waarmede
daze d. opstand levendig bestreed tot a. d.
wapenstilstand v. 1643. Naar Engeland teruggokeerd, werd hij to Nantwich door Fairfax
overvallen en gevangen gemaakt on op last
v. 't parlement in d. Tower opgesloten. Hier
bleef hij twee jaren en hij verkreeg zijn vrijheld slechts door 't Covenant to bezweren.
llierop kreeg hij 't bevel in 't N. v. Ierland en
entrukte hij d. koningsgezinden verscheidene
plaatsen, doch hij werd door overmacht gedwongen n. Engeland terug to keeren. Daar
zag hij Cromwell voor d. eerste rnaal; daze
Lenoemde hem tot luitenPnt-generaal en nam
Lem mee n. Schotland. Hij streed met onderscheiding te Dunbar on na 't vertrok v.CromNye' 1 verkreeg bij 't opperbevel en onderwierp
liij 't grootste gedeelte v. 't koninkrijk. In 1652
keerde hij n. Engeland terug en werd hij lid v.
d. commissie, die d. vereeniging v. Engeland
en Schotland moest voorbereiden. In 't volgend
iaar "'met 't bevel eener vloot belast, leverde
MONK a. Tromp een onbeslisten zeeslag bij
Nieuwpoort (15 Juni) on sloeg hij dien vlootvoogd bij Ter Heijde (8 en 10 Aug.), in welken
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slag Tromp 't leven verloor. In 't begin v.1654
ging MONK als gouverneur n. Schotland, waar
hij met d. grootste moeite 't gezag des
protectors staande hield. Reeds toen had d
koningsgezinde partij haar hoop op hem
gevestigd; na d. dood v. Cromwell verklaarde
hij zich evenwel voor diens zoon en na diens
val voor 't zoogen. Romp-parlement. Eerst
toen d. generaal Lambert een militair bestuur
scheen to willen invoeren, rukte hij 1 Jan.
1660 tegen Engeland op; hij vereenigde zich to
York met Fairfax, die een lager tot herstelling
v. Karel II op d. been had gebracht, en trok 1111 ,
3Febr.zondtgsaLebin.Hj
stelde een nieuw parlement samen, liet d.
wettigen souverein op 8 Mei 1660 to Londen
uitroepen on ging hem to Dover ontvangen.
Karel's eerste zorg was d. generaal to beloonen, die hem zulke gewichtige diensten bewezen had. MONK werd tot ridder der orde. v.
d. kouseband, tot lid v. d. geheimen raad,
opperstalmeester en hertog v. Albemarle benoemd en met aanzienlijke goederen begiftigd.
Bij d. oorlog met Holland werd hij a. d. hertog v. York in 't bevel der vloot toegevoegd.
Hij werd in een vierdaagschen zeeslag (11 t.
14 Juni 1666) door de Ruyter geslagen, doch
sloeg dozen op zijn beurt bij Duinkerken (4
on 8 Aug.). Hij kon a. voor Engeland zoo
noodlottigen tocht n. Chatham niet beletten
en overl 3 Jan. 1670, waarop zijn lijk met
bijna vorstelijke pracht to Westminster begraven werd. MONK was een bekwaam krijgsman, maar nog beter staatsman, die zijnstelling en d. zwakheid v. Engeland met een
helder oog wist to beoordeelen. Gedurende
zijn gevangenschap in d. Tower had hij een
book geschreven, dat onder d. titel „Observations on military and political affairs" na
zijn dood (1671) werd uitgegeven. — Zie Thomas Gumble, „Life of the general Monk"
(1816), en J. Corbett, „George Monk" (1889).
Monmouth, een graafs. in Engeland, nabij
d. zuidoosthoek v. Wales gelegen ; 't telt op
27 vk. mijlen 211 270 inw. en wordt door d.
Usk doorstroomd, welks breed dal 't westelijk, tot 't hoogland v. Wales behoorende
berglandschap v. d. oostelijke hoogteketens
scheidt. d. Vruchtbare laagvlakte brengt
graan, hop en ooft in menigte voort; d. uitgestrekte marschen on d. hoogten leenen zich
uitstekend voor veeteelt. d. Voorn. rijkdom
v. 't land zijn echter d. steenkolen en ijzerertsen ; vandaar d. vele ijzergieterijen en machinefabrieken. d. Bevaarbare rivieren, d. kanalen en d. ligging a. zee bevorderen d. handel.
d. Inw. spreken t. W. v. d. Usk nog Welsch.
Eerst Hendrik VIII vereenigde 't vroeger tot
Wales behoorende graafs. met Engeland. —
d. Hoofdstad, Monmouth, met 6100 inw., ligt a.
d. samenvloeiing v. d. Munnow met d. Wye
en heeft ouderwetsche kerken, d. ruinen v.
een burcht on een abdij, ijzerhutten en kolengroeven.
Monmouth (JAMES, hertog v.), gob. 9 Apr.
1649 te Rotterdam als natuurl. zoon v. Karel
II v. Engeland en Lucy Walters. Hij kloM
tot hooge waardigheden op, werd tot graaf v.
Orkney en later tot hertog v. Monmouth Verheven en wist zich in d. oorlog tegen Holland
zeer bemind bij 't yolk to maken. Toen echter
d. tegenstanders v. d. Kath. hertog v. York
(Jacobus II) hem tot troonopvolger wilder
maken, moest hij in 1679 in vrijwillige ballingschap n. Holland gaan, waar hij tot 't Protestantisme overging. Na d. troonsbeklimming
v. Jacobus II rieden Schotsche vluchtelingen
MONMOUTH aan, zich v. d. Engelschen troora
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- rneester to maken. 11 Juni 1685 landde hij in d.
haven v. Lyme, maar hij ward aanstonds door
't Parlement verbannen. Hij werd Juli bij
Sedgemoore verslagen, gevangen genomen, n.
d. Tower gebracht en 15 Juli 1685 onthoofd.
Zijn leven beschreef Roberts (2 dln, 1844).
Monnier (PIERRE CHARLES LE), geb. to
Parijs in 1715 en daar over]. 5 Jan. 1799, was
een der werkzaamste sterrenkundigen v. zijn
tijd. Reeds op 20-jarigen leeftijd leverde hij
bij d. Fransche Academie een verhandeling in
over d. maanvlekken, die hem een plaats in
dat geleerde genootschap bezorgde. Hij was
d. leermeester v. Lalande en heeft een menigte
waarnemingen gedaan. Ook schreef hij eenige
werken, waarvan d. voorn. zijn „Elistoire
celeste" (Parijs 1741), „ThOorie des cometes"
(Parijs 1743) en „Institutions astronomiques"
(Parijs 1746).
Monnier (MARC), een Fransch schrijver,
geb. in 1829 to Florence, over]. 18 Apr. 1885
als prof. to Geneve. Van zijn geschiedkundige
en letterkundige werken noemen we ,,Etude
historique de la conquOte de la Sicile par les
Sarrazins" (1847), „La Camorra" (1863), „Pom poi
et les Pompeiens" (1864), „Geneve et ses poetes"
(1873, 2e dr. 1885), „La Renaissance" (1885) en
„La Reforme" (1885). Bovendien vertaalde
MONNIER Goethe's „Faust" en schreef hij verscheidene tooneelstukken (o. a. „La ligne
droite", „La mouche du coclie", „Le roi Baboloin", „La princesse Danubia" on „Le cure
d'Yvotot"), novellen („Les Amours permises",
1861) en gedichten („Lucioles", 1853, „PoOsies
a moureures, campagnardes", 1871, en „ROcits
et monologues", 1880).
Monnier (HENRI BONAVENTURE), een Fransch
schrijver en teekenaar, geb. 6 Juli 1799 to
Parijs en over]. 3 Jan. 1877 aldaar, oogstte
door zijn illustraties v. d. werken v. Beranger
en La Fontaine en vooral door zijn penteekeningen „Scenes populaires" (1830, nieuwe mtg.,
2 dln, 1879) grooten bijval. Ook schreef hij
verscheidene comedies, waarin htjzelf optrad.
Zijn leven beschreef Champfleury (1879).
Monniken, eig. alleenlevenden (uovazUt).
Aldus noemt men d. manneltjke laden eener
kloosterorde, zoowel in d. R.-Kath. als in d.
Grieksche of Oostersche kerk. Over hun orden
enz. zie d. art. Kloosters en Orden (geest,lijke).
d. Geesteltjke kluizenaars der Boeddhisten
heeten Fakiers, Santons, Tanirs en Bonzen,
die der Mohammedanen Derwischen.
Monnikendam, een stadje in d. Nederl.
prov. Noord-Holland, a. eon inham der Zuiderzee, bier Gouwzee genoemd, tegenover 't ail.
Marken. 't Heeft een Hervormde kerk met
een hoogen toren en een gedenkteeken ter
eere v. Jan Nieuwenhuizen, d. stichtor der
Maatschappij tot Nut v. 't Algemeen, die
bier in 1806 als leeraar der Doopsgezinde gemeente over].; voorts een Doopsgezinde, een
Evangelisch-Luthersche on een R.-Kath. kerk,
een synagoge, een stadhuis, eon waag, een
beurs, een weeshuis enz. 't Verzanden der
Gouwzee. die d. stad eertijds tot haven
strekte. heeft d. eenmaal belangrUken handel
doen vervallen. 't Aantal inw. bedraagt, met
inbegrip v. 2 kleine gehuchten, 2700 (1891).
Er is veal visscherij, vooral v. ansjovis, en
handel in kaas.
Monnikendam, waarschijnitjk door Friesche
monniken v. 't eiland Marken gesticht,wordt
reeds in d. 13e eeuw genoemd. In 1504 werd
't door een Geldersche vloot bedreigd, die
ech ter gelukkig algeslagen werd; in 1571 moest
't een plunderin, v. d. Watergeuzen doorstaan
en in 't volgend jaar koos 't d. zijde v. prins
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Willem v. Oranje. Meer dan eons, o. a. in 1775
en 1825. werd 't door overstroomingen geteisterd. Monnikendam is d. geboorteplaats v.
d. admiraal Cornelis Dirksz., die 11 Oct. 1673
d. Spanjaarden, onder d. graaf v. Bossu f op
d. Zuiderzee versloeg. 't Ordeteeken v. 't
gulden vlies, toen door Bossu gedragen, wordt
op 't stadhuis to Monnikendam tot een herinnering a. die gebeurtenis bewaard.
Monnikhof (JOHANNES), eon Rederl. heelkundige, in 1707 to Amsterdam geb. on over].
aldaar in 1787. Hij was daar stadsbreukmeester en schreef een paar belangrUke werken over d. breuken. 't Meest echter is zijn
naam bekend geworden door 't naar hem
genoemde en door hem gestichte „Legaat v.
Monnikhof", waaruit (tot 1853) o. a. jaarltjks
't uitschrijven v. een prijsvraag over d. wetenschap, die hij voorstond, bekostigd werd.
Mo n nikskappen (Aconitum), een plantengeslacht tot d. famine der Ranonculaceae en
volgens 't stelsel v. Linnaeus tot d. 3e orde
der 13e klasse (Polyandria trigynia) behoorende.
d. Vijfbladige kelk is bloemachtig v. kleur;
't bovenste kelkblad helm vormig. d. Bloembladen zijn lang-genageld en naar boven uitloopende in ben stompe, honigafscheidende
spoor, naar onderen in een tweespletige lip.
Tot dit plantengeslacht behoort o. a. d. Aconitum napellus, die in tuinen dikwijls als sierplant gekweekt wordt, doch, tot d. scherp
verdoovende vergiftplanten behoorende, daaruit moest geweerd worden. Ook in d. geneeskunde wordt daze plant aangewend.
Monocotyledonen (e'e'nzaadlobbige planten). Onder dozen naam verstaat men alle
planten, wier zaden een eOnzaadlobbige kiem
bevatten (zie Zaad). d. Monocotyledonen zijn
to herkennen a. hun uit vele, dunne, fijne on
vertakte wortelvezels bestaanden wortel, terwijl d. stengel v. een eenvoudige gedaante en
zelden in takken verdeeld is. Bij vele bestaat
hij uit d. scheeden der als 't ware ingekokerde bladeren. Op d. dwarsdoorsnede vertoont zij geen middenpuntige ringen. d. Bladeren, afwisselend a. d. stengel geplaatst, zijn
meestal ongesteeld, v. een eenvoudige gedaante
on gaafrandig. d. Bloom on hebben maar eon
omkleedsel en 't getal der bladeren, waaruit
dit omkleedsel bestaat, is evenals dat der
meeldraden drie of een veelvoud v. drie.
Monod (ADOLPHE), een Fransch protestantsch godgeleerde on beroemd kanselredenaar, geb. 21 Jan. 1802 to Kopenhagen, kwam
reeds in 1808 n. Parijs on was v. 1825—'27 predikant to Napels on daarna to Lyon, waar hij
na afgezet to Ain een onafhankelijke Evangelische gemeente stichtte. In 1836 werd hij
prof. a. d. hervormde theologische faculteit to
Montauban on in 1847 predikant to Parts,'
waar hij 6 Apr. 1856 over]. Een verzameling
zijner preeken verscheen in 3 dln (1857 on
volg.) en ook werd een bloemlezing uit zijn geschriften uitgegeven. — Zijn brooder FREDgRIC
MONOD, geb. 17 Mei 1794 to Monnaz (kanton
Waadt Zwitserland), was v. 1819—'49 predi
kant to Parijs, stichtte in 1849 met graaf
Gasparin d. vrtje Herv. Kerk in Frankrtjk on
redigeerde tot zijn dood, 30 Dec. 1863, d.
„A rchives du Christianisme".
Monod (GABRIEL JACQUES JEAN), een Fransch
geschiedkundige, geb. 7 Mrt 1844 to Jugouville
(Seine-Inferieure), is leeraar in d. geschiedenis
a. d. Ecole des Hautes Etudes en a. d. normaalschool to Parijs. Hij schreef o. a. „Aliomands et Francais, souvenirs de Campagne"
(1872) on „Jules Michelet" (1875) on rodigeerde
d. „Revue critique" en sedert 1876 d. door
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hem en G. Fagniez gestichte „Revue historique".
Monodrama, Zie. Melodrama.
Monogaznie, 't huwelijk v. een man met
66.n vrouw, staat tegenover d. veelwijverij
(Polygamie) en haar onderdeel d. bigamie.
Monogram of Handtee.ken (Fransch
chiffre) hoot een figuur, waardoor, met behulp
v. een of meer door elk. gewerkte letters of
teekens, d; naam of titel v. ieinand wordt
uitgedrukt. Zij dagteekenen reeds v. oudsher
en worden menigvuldig aangetroffen op
Grieksche munten. Onder d. Frankische
koningen, bepaaldelijk onder Karel d. Groote.
kwam 't monogram meer in gebruik, zoowel
op munten als in geschreven stukken. In d.
12e eeuw geraakte 't in onbruik, maar 't werd
in Duitschland eerst op d. rijksdag to Worms
afgeschaft. d. Kennis der middeleeuwsche
monogrammen is hoogst belangrijk voor d
verklaring en 't gebruik v. gedenkteekenen
en oorkonden uit Bien tijd. Later werd-'t woord
monogram meer bepaald v. toepassing op d.
kenteekenen, waarmee schilders, graveurs en
andere kunstenaars hun werken waarmerkten.
Zie Heller's „Monogrammen-lexicon" (1831) en
Brulliot's „Dictionnaire des Monogrammes"
(1832—'34).
Monographie noemt men een verhandeling over eon enkel onderwerp.
Mono.kliene .kristalstelsel ('t) omvat
kristalvormen, die drie assen bezitten, v.
welke twee elk. onder een scheeven hoek
snijden, terwijl d. derde as rechthoekig op d.
twee andere staat. Men is gewoon een der
scheef hoekig op elk. staande assen tot verticale as to kiezen en d. andere assen met d.
namen orthocliagonale en klinodiagonale as to
noemen, v. welke men d. eerste, normaal op
d. verticale as staande, horizontaal v. rechts
n. links laat loopen, terwijl dan d. tweede, d.
verticale as scheefhoekig snijdend, v. voren
naar achteren stijgt. 't Platte vlak door d.
verticale en d. klinodiagonale as is een symmetrievlak; dit staat loodrecht op d. ortho.
diagonals as. Men heeft in dit kristalstelsel
d. volgende enkelvoudige kristalvormen: 10.
't vlakkenpaar, evenwijdig a. 't symmetrievlak,
klinopinakoide, 20. 't vlakkenpaar, loodrecht
op 't symmetrievlak en evenwijdig a. d.klinodia,gonale as, 't basische pinakade• 3°. 't vlakkenpaar, loodrecht op 't symmetrievlak en
evenwijdig a. d. verticals as, 't orthopinakolde;
40. vlakkenparen, die loodrecht zijn op 't symmetrievlak en zoowel d. verticale as als d.
klinodiagonale as scheefhoekig snijden, orthodoma's, 50. vormen met vier vlakken, die
evenwijdig zijn a. d. klinodiagonale as, d.
verticale as scheefhoekig snijden en ook
scheeve hoeken maken met 't sym metrievlak,
klinodorna's, 60. vormen met vier vlakken, die
evenwijdig zijn a. d. verticale as, d. klinodiagonale as scheefhoekig snijden en ook scheeve
hoeken maken met 't symmetrievlak, d. verticale prisn2a's; 70. vormen met vier vlakken,
die scheefhoekig staan op 't synimetrievlak
en zoowel d. verticale als d. klinodiagonale
as scheefhoekig snijden, pyramiden. Gips,
augiet en veldspaath kristalliseeren o. a. in
dit stelsel.
Monoloog (itiovo2oyia) beteekent letteritik
alleenspraak. Bij d. Grieken noemde men zoo
in 't poetisch of prozaisch drama die tooneelen,
waarin slechts een persoon als spreker optrad
en 't woord geacht werd te voeren ter uitdrukking zijner gewaarwordingen, zonder 't
bepaald tot een ander to richten. d. Bedoeling
v. d. auteur is, dat in d. monoloog een der
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personen of zich zelf, Of d. omstandigheden,
Of andere bijzonderheden klaarder en aanschouwelijker doet kennen, dan door 't gewone
gesprek (d. dialoog) geschieden kan.'t Nieuwere
treurspel heeft in navolging v. dat der Grieken d. monoloog gebezigd tot d. zoogen.
expositie, d. f. 't verhaal v. die voorafgegane
gebeurtenissen, welke d. toeschouwer behoort
to kennen, ten einde d. daad, in 't stuk voorgesteld, to kunnen begrijpen. Doch 't stri,jdt
geheel tegen d. regelen der dramatiek, dat d.
spreker in d. monoloog onmiddellijk tot d. toeschouwers spreekt, bijv. met: gij weet, gij
ziet, enz.
Monomanie (een Grieksch woord, voor
't eerst door Esquirol gebruikt) beteekent
eigenlijk een soort krankzinnigheid, die (schijnbaar zonder stoornis der overige vermogens
v. d. geest) uit 't vasthouden a. een bepaald
begrip of uit een voortdurende neiging, om
een zekere verkeerde handeling te doen, blijkt.
Als soorten hiervan noemt men: d. moord-,
steel-, brandstichtings- en zelfmoord-monomanie enz. Evenwel is deze soort v. krankzinnigheid hoogst zeldzaam. Voor ieder, die
to goeder trouw d. krankzinnigen onderzoekt,
is 't getal v. hen, die terecht monomaniaci
genoemd worden, uiterst goring; en daarvan is
er misschien nog geen enkele, wiens delirium,
nauwkeurig ontleed, niet veel algemeener
blijkt to zijn, dan 't bij d. eersten oogopslag
schijnt. Men bezoeke d. krankzinnigen-gestichten en men zal zien, dat onder d. duizenden
krankzinnigen, die men er aantreft, ter nauwernood eon, misschien geen to vinden is, die
streng genomen monomaniacus kan genoemd
worden.
d. Krankzinnigheid doet nu eens meer d. verstandelijke vermogens, dan weer d. gemoedskring, eindelijk d. gevoelsvermogens meer aan.
Elk dozer klassen v. function kan meer of
minder aangedaan zijn, met betrekking tot d.
andere; welnu, d. gevallen, waarin d. verstandelijke vermogens, zonder daarom vrij to
blijven, minder diep lijden dan d. zedelijke
vermogens en d. gevoelskring zijn die, welke
de meeste zoogen. monomaniaci opleveren en
men laat er zich door bedriegen, dat deze
zieken op een menigte nietsbeteekenende en
in 't algemeen bij iedereen in gebruik zijnde
vragen gezonde antwoorden geven.
't Heeft d. schijn, als men sommige beschrijvingen v. monomanie met d. zieken vergeltjkt, dat deze definite op dat woord, maar
niet naar d. natuur gemaakt is; d.i., dat men
beschreven heeft wat d. naam monomanie
zou verdienen, maar waarvan men om zoo
to zeggen geen voorbeelden in d. practijk
aantreft.
Wat d. behandeling der monomanie aangaat, deze hangt of v. d. vorm. In d. acuten
vorm zijn bloedontlastingen, koude douches,
koude baden dik wtjls doelmatig. In d. chronische monomanie is niets zoo nuttig als d.
strange toepassing v. levendige, lichamelijke
bezigheid; men voldoet hieraan bij d. rijken
door reizen, bij d. arnien door handenarbeid.
d. Handenarbeid zou voor d. rijken niet minder
doelmatig zijn, maar 't is dikwijls moeielijk
hen ertoe to brengen dit middel tot herstel
toe to passen. Arbeid is in 't algemeen 't
voorn. geneesmiddel v. monomanie.
Monophysieten (aanhangers v. d. leer
der een() natuur) heeten in d. geschiedenis v.
't christelijke leerstelsel d. aanhangers v. d.
leer, dat Jezus Christus geen afzonderlijke goddeltjke en menschelijke natuur, maar slechts
sane (d. mensch geworden goddelijke) gehad
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heeft. Deze mooning, met d. spitsvondigheid
der Oostersche kerk door Eutyches to Constantinopel voorgestaan en op d. zoogen. rooversynode to Ephese in 449 doorgedreven,
word in d. kerkvergadering v. Chalcodon in
451 veroordeeld, terwijl als rechtzinnig word
aangenomen, dat d. twee naturen, goddelijke
en menschelijke, in Christus Jezus zonder
vermenging of verandering in ieders eigenlijk
wezen ten nauwste vereenigd zijn. Doch d.
twisten, verdeeldheden en haarklooverijen
over dit onderwerp bleven nog tot in d.. 7e
eeuw bestaan, zoodat verschill. secten en
bijsecten ontstonden uit d. zucht to bepalen
wat men niet begreep, vooral omdat men
zoo ver ging, dat men zelfs a. Jezus een
lichaam toeschi eef, waarin 't goddelijke zich
met 't menschelijke vereenigde. In dit opzicht
onderscheidt zich dan ook 't monophysitisme
v. 't Arianisme, dat 't eerste meer op 't
lichaam, 't laatste op d. ziel v. Jezus betrekking had.
Monopoli, een stad in d. Italiaansche prov.
Bari, a. d. Adriatische Zee en a. d. spoorweg
B )logna-Otranto' gelegen; 't is d. zetel v. een
bisschop, heeft een kathedraal en telt 21 760
inw., die a. weverij doen en handel in wijn
en °tie drijven.
Mon opolie, Zie Alleenhandel.
Monotheisme. Door dit (uit d. woorden
pOve;, eenig, en ,9. E6s, God, samengestelde)
woord wordt d. erkentenis en vereering v.
een eenig Opperwezen (eengodendom) aangeduid in tegenstelling met polytheisme (vealgodendom), dat alleen bij volken v. lager verstandelijke en zedelijke ontwikkeling wordt
aangetroffen. Geltjk mon weet, was 't monotheisme d. godsdienst, die in d. familiestam
v. Abraham (en in dozen genoegzaam alleen;
vergelijk echter Gen. XIV: 18) bewaard bleef.
Mozes legde 't tot grondslag v. d. Israelietischtheocratischen staat,. Jezus Christus heeft er
d. zuiverste ontwikkeling a. gegeven, terwijl
Mohammed er made zijn godsdienststelsel op
gebouwd heeft.
Monotheleten, Monothelieten of Monothelisten heeten in d. geschiedenis v.
d christeltjke kerk zij, die wel een dubbele
n ttuur (een goddelijke en een menschelijke)
in Jezus erkenden, maar Hem slechts een
wil (vandaar d. uit lAdve;, een, en ,94Aeiv, willen, samengestelde naam) toeschreven. 't Geheele vraagstuk omtrent 't monothelisme
is een uitvloeisel v. d. haarkloovertjen der
Oostersche kerk over 't monophysisme (zie
Monophysieten). Im mers, keizer Heraclius
trachtte, op raad v. d. bisschoppen v.Alexandri6 en v. Constantinopel, in 633 een verzoening bit stand to brengen tuss. d. monophysieten en d. orthodoxe kerk door a. to nemen,
dat Christus zijn work verricht had door een
god-menschelijke wilskracht. Doch daartegen
verzetten zich onderscheidene geleerden („dyothelieten", d. i. aanhangers v. twee willen in
Christus, genoemd), met d. bisschop v. Jeruzalem a. 't hoofd, wat een strijd deed ontstaan, die noch door 't met d. naam Ecthesis
aangeduide keizerlijke bevelscbrift v. 638 noch
door 't keizerltjke Typos v. 648 beslecht ward.
Eerst op 't concilie v. Constantinopel in 680
ward d. twist bijgelegd door 't aannemen v.
een dubbelen (goddelijken on menschelijken)
wil in Christus, maar die beide in uitwerking
een waren, zonder dat d. een zijn zelfstandigheid a. d. ander opofferde (Zie ook Maronieten).
Monotremata, Zie Kloakadieren.
Monrad (DITLEV GOTHARD), een Deensch
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godgeleerde en liberaal staatsman, geb. 24 Nov.
1811 to Kopenhagen, ward in 1846 pastoor in
Vester-U1slew op Laaland. Door toedoen v.
d. nationaal-liberale partij ward hij belast met
d. portefeuille v. Eeredienst, die hij v. Mrt—Nov.
1818 on nogmaals v. 1859—'64 behield, in welken tusschentijd hij v. 1849—'54 bisschop v.
't stift Laaland-Falster en v. 1854—'59 bestuurder v. d. volksscholen geweest was. Van
1863—'64 minister v. FinanciOn en tevens
minister-president, vertrok hij in 1865 n.
Nieuw-Zeeland, vanwaar hij eerst in 1869 terugkeerde om een leeraarsbetrekking bij Kopenhagen aan to nemen; in 1871 ward hij in zijn
bisdom hersteld en hij overl. 28 Mrt 1887 to
Nykjobing. Hij heeft een work uitgegeven,
„'t Oude Nieuw-Zeeland" getiteld.
Monrad (MARCUS JACOB), een Noorweegsch
wijsgeer, geb. 19 Jan. 1816 in d. pastorie NOtero,
ward in 1845 lector en in 1851 hoogl. a. d. universiteit to Christiania. In zijn wijsgeerige
geschriften („Psychologie", 1850, 4e dr. 1882,
„Ethik", 1851, 4e dr. 1885, „Propadeutik der
Philosophie", 4e dr. 1882, e. a.) toont hij zich
een aanhanger v. d. school v. Hegel. Van zijn
werken noemen we nog „Gedankenrichtungen
der neueren Zeit" (1874) en „Religion, Religiones og Christendom" (1883).
Monreale, een stad in d. Ital. prov. Palermo (Sicili6) en t. W.-Z.-W. v. d. stad v. dien
naam, met 20 500 inw. Zij is d. zetel v. een
bisschop en heeft een v. 1170—'76 gebouwde
kathedraal, een der schoonste Middeloeuwsche
bouw werken v. Sicilia. d. Inw. verbouwen
vooral oranjeappelen on citroenen. d. Klok
v. 't slot v. Monreale heeft in 1282 d. Siciliaansche Vesper ingeluid. In d. nabijheid ligt
't prachtige Benedictijner klooster San Martino
met eon museum en eon bibliotheek, thans
een landbouwschool.
Monro is d. naam v. verscheidene beroemde
Engelsche anatomen en chirurgen. ALEXANDER
MONRO, in 1697 to London geb., studeerde to
Edinburgh on London onder Cheselden en to
Leiden onder Boerhaave. Na zijn terugkomst
in 1719 begon hij in Edinburgh openbare voorlezingon over anatomie en chirurgie to houden
on hij ward aldaar in 1721 tot hoogl. in beide
genoemde vakken benoemd. Hij bewerkte
daar d. oprichting v. een academisch ziekenhuis, waar hij clinische lessen gar. In 1759
droeg hij zijn professoraat a. zijn jongsten
zoon over en behield hij alleen d. cliniek voor
zich. Hij overl. 10 Juli 1767. Van zijn geschriften dienen verrneld to worden : „Anatomy of
human bones and nerves" (1726) en „Essay on
comparative anatomy" (1744). Als secretaris
v. 't koninklijk genootschap v. geneeskundigen to Edinburgh redigeerde hij gedurende
6 jaar d. „Medical essays and observations",
waarin verscheidene verhandelingen v. hem
zijn vervat. Al zijn werken warden in 1781
door zijn oudsten zoon uitgegeven.
Monro (DONALD), d. zoon v. d. vorige, geb.
in 1729, was chirurgijn-majoor bij 't lager en
overl. 9 Juni 1802. Behalve door d. uitgave
v. d. werken zijns vaders maakte hij zich
bekend door d. volgende geschriften: On the
dropsy and its different species" (1755),
„Account on the diseases in the British military hospitals in Germany from 1761 to 1763"
(1764), On the mineral waters" (2 dln, 1770),
On the means of preserving the health of
soldiers and of conducting military hospitals"
(2 dln, 1780) en „Medical and pharmaceutical
chymistry and materia medica" (4 dln, 1788).
Monro (ALEXANDER), d. jongere broeder v.
d. vorige, geb. in 1732, volgde zijn vader in
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1759 in 't professoraat v. anatomie en chirurgie
op en overl. 2 Oct. 1817. Als ontleedkundige
niet minder vermaard dan ztjn vader, heeft
d. volgende werken uitgegeven: „Observations on the structure and functions of the
nervous system" (1783), „Structure and phy
siology of fishes, explained and compared with
those of man and other animals" (1785) •en
„Description of all the bursae mucosae of the
human body" (1788).
Monro (ALEXANDER), zoon v. d. vorige.
geb. in 1760, verkreeg in 1797 d. doctorstitel
to Edinburgh en ward later aldaar prof. in d.
anatomie en chirurgie. Hij heat d. volgende
werken geschreven: „Observations on crural
hernia' (1803), „The morbid anatomy of the
human gullet, stomach and intestines" (1811).
p Outlines of the anatomy of the human body
in its sound state" (3 din, 1813), „Observations
on the different kinds of small-pox" (1811).
„Elements of the anatomy of the human body
in its sound state" (2 din, 1825), „The anatomy of the pelvis of the male" (1827) en
The morbid anatomy of the brain" (1827).
Monroe (JAMEs), d. vijfde president dor
Ver.-Staten v. Noord-Amerika, geb. 28 Apr.
1758 to Monroes Creek (Virginia). Hij studeerde
aanvankelijk in d. rechten, maar liet al spoedig
daze studio varen, om zich bij't leger v. Washington te voegen. In d. onafhankelijkheidsoorlog verwierf hij zich d. rang v. overste; hii
wtjdde zich vervolgens weer a. d. studio der
rechten en ward in 1783 lid v. 't Congres en in
1790 v. d. Senaat, waar hij zich bij d. democra
tische partij aansloot. Van 1795—'96 was
MONROE gezant to Parijs en v. 1799-1802 gouverneur v. Virginia en in 1803 zag htj zich
nogmaals n. Parijs afgevaardigd ; hij word in
1804 gezant te Madrid, in 1806 to London en
in 1810 weder tot gouverneur v. Virginia aangesteld. Sedert 1811 staatssecretaris in 't
ministerie v. Oorlog, nam hij in 1814 't bevel
over d. strijdkrachten der Unie tegen d.
Engelschen op zich. In 1816 ward htj tot
president der Vereen. Staten gekozen en vier
jaar later zag hij zich bljna eenstemmig
herkozen. MONROE heeft veel gedaan voor d.
welvaart on bloei der Noord-Anierikaansche
Unie; htj verbeterde 't leger en d. vloot,
beteugelde d. slavenhandel en bevorderde d.
buitenlandschen handel. Ook ward Florida
onder zijn bestuur a. d. Unie toegevoegd.
In 1823 vaardigde hij 't gewichtige besluit
uit, waarbij bepaald ward, dat d. Vereen.
Staten v. Noord-Amerika geen inmenging v.
Europeesche mogendheden in d. binnenlandsche aangelegenheden v. 't Amerikaansche
vastland zouden dulden, welk besluit naar
hem 't Monroestelsel wordt genoemd. Na in
1825 zijn ambt to hebben neergelegd, trok
MONROE zich in Virginia op zijn good Oak Hill
(in Loudon-county) terug, v. waar hij echter
later n. New-York verhuisde, waar hij 4 Juli
1831- over!. — Men zie over dozen verdienstelijken staatsman Gillmann, „James Monroe"
(1883), en Tucker, „Concise History of the
Monroe Doctrine" (1885).
Monroestelsel, Zie MONROE (JAMES).
Monrovia, d. hoofdst. v. d. neger vrijstaat
Liberia, a. 't voorgebergte Mesurado of s. Paul
(West Afrika), in 1824 gesticht en naar d.
president Monroe (zie dat art.) genoemd. d.
Stad heeft een haven, eon lyceum en een openbare boekertj en bestaat grootendeels uit
negerhutten. d. Circa 13 000 inw. drijven handel
in ivoor. aardnoten, palmolie, koffie enz.
Mons, Zie Bergen.
Monseigneur is een eeretitel v. aanzien-
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lijke personen, als hertogen, ambassadeurs,
bisschoppen en aartsbisschoppen; vroegeg ook
zelts v. d. dauphins of troonopvolgers in
FrankrUk.
Monselet (ca' RLES), eon Fransch schrijver,
geb. 30 Apr. 1825 to Nantes, overl. 19 Mei 1888
to Parijs, waar hij sedert 1846 zijn verblijf
hield. Hij schreef behalve verscheidene comedies talrijke novellen en romans, o. a. „La
francmaconnerie des femmes" (6 dln, 1857), „Les
freres Chantemesse" (2 dln, 1872) en „Encore tui"
(1885). Ook schreef hij nog „Lettres gourmandes" (1877) en „Mes souvenirs litteraires" (1888).
Zijn „Poesies completes" verscheen in 1881.
Monselice, een stad in d. Ital. prov. Padua,
a. d. spoorweg Padua—Bologna gelegen, met
10 800 inw.
Monsigni (PIERRE ALEXANDRE), een cornponist v. comische opera's,. geb. in 1729 to
Fauquembergue en overl. in 1817 te Parijs.
Hij was langen tijd inspecteur v. 't conservatoire in Frankrijks hoofdstad en schreef
o. a. d. opera's „Les aveux indiscrets", „Le
dOserteur" on „Le roi et le fermier".
Monsoon en Monsune, Zie Moesson.
Monster, een gemeente in d. Nederl. prov.
Zuid-Holland, 2 uur t. Z.-W. v. Den Haag,
met omstr. 5C00 mum., die in landbouw, warmoezerij, veeteelt, schelpenvisscherij enz. hun
bestaan vinden. Behal ve 't gelijknamige hootddorp behooren tot daze gemeente d. dorpen
Poeldtjk en Terheiden.
Monstrans of Monstrantie noemt men
in d. Kath. kerk d. gewijde vacs of 't heilige
vat, op 't hoogaltaar geplaatst, waarin d.
heilige hostie bewaard on a. 't yolk getoond
wordt.
Monsumano, een vlek in d. Ital. prov.
Lucca (Tos,;ane) en t. 0. v. d. stad v. dien
naam, nabij 't station Piave a Nievole v. d.
spoorweg Pistoja—Pisa gelegen; 't heeft een
oud kasteel, een gedenkteeken v. d. bier geboren dichter Giusti en circa 10 100 inw. 't Is
beroemd om d. in d. nabijheid gelegen grot v.
Monsumano, die in 1849 ontdekt ward on
tegenwoordig eon belangrijke badplaats is.
d. Grot is 248 M. lang on heeft d. zeldzaamste
druipsteenvormingen; in haar bevinden zich
twee bekkens, wier water een temperatuur
v. 32-40° C. heeft. d. Temperatuur der a. koolzuur rijke lucht stijgt naar binnen v.28' t. 35°
C.; d. grot dient daarom tot natuurltjke luchtbaden, die vooral bij chronische catarrhen,
rheumatische aandoeningen, syphilis en bleekzucht worden aangewend.
Mont (KAREL MARIA POLYDOOR DE), een
Vlaamsch letterkundige, 15 Apr. 1857 to Wainbeke in Brabant geb., studeerde to Mechelen
en Leuven in d. letteren en wijsbegeerte,
ward in 1880 leeraar in d. Nederl. taal a. 't
athenaeum v. Doornik en is sedert 1882 als
zoodanig werkzaam to Antwerpen. Van zijn
geschriften noemen wij: „Jong Vlaanderen"
(1881), „Klimoprankskens. Gedichten v. K. M.
Pol de Mont, student a. 't Klein Seminarie
to Mechelen" enz. (1877), „Waarheid en Leven.
Gedichten" (1878), „Jongelingsleven" (1878),
„Rijzende Sterren" (1879), „d. Eerste mensch"
(1879),„Lentesotternijen" (1881),„Loreley" (1882),
„Idyllen" (1882), „Gedichten" (1884), „Op mijn
dorpchen" (1886), „Het Nederlandsch in het
Middelb. Onderwtjs" (1886), In Noord on Zuid"
(1887), „Zanna; tooneelspel in een bedr(jf en
in verzen" (1887), „Losse schetsen uit d. letterkundige geschiedenis v. onzen tijd" (1889—'90)
on „Alleman Soldaat" (1889). Voorts redigeerde hij verschill. tijdschriften en schreef
hij eon aantal boeken voor 't taalonderwijs.
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Montagna (BniziArm), een Ital. schilder

in „Library anecdotes of the XVIII century",

en graveur, werd omstr. 1516 to Vicenza gob.
Als d. voorn. schilderijen v. dozen kunstenaar
worden opgegeven „d. Drie6enheid" en „d. H.
Maagd met Johannes" in den dom to Vicenza,
benevens eenige heiligenafbeeldingen aldaar.
Verder teekende deze kunstenaar voor houtgravures en schijnt htj ook zelf in hout gesneden to hebben, waarvan voornarnelijk d. Hypten bewijze strekt.
nerotomachia Poliphili
Nochtans heeft MONTAGNA v. dit work waarschijnlijk niet alle platen geteekend. Zijn
medewerking wordt voorts vermeld in nog
onderscheidene andere werken v. anatomischen, geneeskundigen en mythologischen inhoud. Daaronder merkt men op een uitgave
v. Giovanni Boccacio, een andere v. Vitruvius
en een v. d. „Asino d'oro di Lucio Apuleio,
Filosofo Platonico". Bartsch beschrijft voorts
(,,Peintre gray. XIII") 33 gravuren, alle v. zijn
hand. Doze gravures zijn hard en koud v.
oehandeling, maar getuigen v. groote zorgvuldigheid en v. d. invloed der Venetiaansche
school. MONTAGNA vormde zich als graveur
voor een deel naar A. Dilrer en was in d.
techniek verder gevorderd dan Mantegna.
Wat opvatting betreft, volgde hij d. richting
der school v. Bellini, met een blijkbaren zin
voor natuurwaarheid. Dr. Waagen roemt bijzonder „Abrahams offerhande' als krachtig
en frisch en d. „H. Maagd met zes engelen on
vier cherubijnen", op een voetstuk en face;
d. meeste overige gravures v. MONTAGNA
stollen kerkelijke of mythologische onderwerpen voor.
Montagna (BARTOLOMEO), wel eons met
Benedetto Montagna verward, ook wel voor
diens breeder gehouden, was mode een zeer
verdienstelijk schilder uit Vicenza, van wien
in verschill. Europeesche musea, o. a. to Berlijn, werken gevonden worden, waarin zoowel
sporen v. G. Bellini's als v. Mantegna's school
voorkomen.
Montagnard (v. montagne, mont,
berg)
beteekent bergbewoner. Ook is 't d. benaming
v. een - lid der zoogenoemde montagne of bergpartfj die tijdens d. Fransche revolutie d.
hoogste banken der linkerzijde in d. vergaderzaal placht in to nemen; in dozen zin is
't woord vrij wel synoniem met rooden republikein. d. Tegenstanders der montagnards
waren d. gematigde Girondisten (d. parti de
la plaine of datparto), die d. lagers banken
der vergaderzaal innamen.
Montagu (EDWARD WORTLEY). Doze zonderlinge, maar niet v. kennis ontbloote Engelschman werd in 1715 geb. Hij was d. zoon
v. d. als schrijfster en als bevorderaarster
der inenting v. d. natuurltjke pokken bekende lady MONTAGU. Na langen tijd en
op zeer avontuurlijke wijze op 't vastoland
v. Europa to hebben omgezworven, vestigde
hij zich in zijn vaderland, geheel en al d.
Turksche levenswtjze en zeden aannemende,
waarschijni tjk ten gevolge der indrukken v.
zijn vroege jeugd, toen zijn vader gezant bij
d. Porte was on zijn moeder zich beUverde
om d. zeden en gewoonten der Turken to
onderzoeken. Zelfs hield htj een harem en
volgde hij d. gebruiken v. d. Islam dermate, dat
hij, wanneer d. dood hem niet verhinderd had
(2 Mei 1776), een bedevaart n. Mekka zou hebben gedaan. In de werken der „Royal society"
vindt men eenige belangrijke verhandelingen
uit zijn pen, hoewel zijn voorn. arbeid is
„Reflexions on the rise and the fall of the
ancient republics" (1759). 't Leven v. dozen
Turk-Engelschman is beschreven door Nichol

Br (London 1812). d. in and other works"
zijner moeder zijn in 1803 to London uitgeg.
in 6 din; later en vollediger door Warncllffe
(London 1837, 3 dln).
Montaigne (micHEL EYQUEM DE), eon der
geestigste Fransche schrijvers der 16e eeuw,
werd 28 Febr. 1533 op 't kasteel Montaigne
in Perigord gob. Gelijk over zijn geheele Leven,
heeft hij ook over zijn opyoeding belangrijke
bijzonderheden meegedeeld. Zijn vader had
daarover eigenaardige inzichten. Michel leerde
't Latijn v. een Duitschen gouverneur in zijn
vroege kindsheid door deze taal met hem to
moeten spreken, zooals hij zelf zegt „zonder
kunst, zonder book, zonder roe on zonder
tranen"; op dezelfde wi,js leerde hij Grieksch
en Fransch. Reeds vroeg was hij a. d. studio
der rechtsgeleerdheid (waarvoor zijn vader
hem bestemde) begonnen en htj bekleedde later
't ambt v. rechter in 't parlement to Bordeaux,
doch legde dien post na eenigen tijd weer neder,
en omdat hij in stille afzondering voor zijn
verstandeltke ontwikkeling wenschte to !even
en omdat hij zooveel mogelijk d. menschen
wilds gadeslaan. Voor dit doel ging hij ook
reizen; hij bezocht Duitschland, Zwitserland
on Italie on werd overal met onderscheiding
ontvangen. In 1582 word hij door d. stall
Bordeaux voor haar aangelegenheden naar
't hof gezonden on in 1588 beyond hij zich
nog onder d. afgevaardigden in d. statenvergadering v. Blois; van toen of onttrok MONTAIGNE zich geheel a. d. openbare aangelegenheden en ging hij 't vaderlijk kasteel bewonen,
dat door d. aanhangers der Ligue geplunderd
was, terwijl hij zelf door d. andere partij vervolgd word. In d. laatsten tijd zijns levens
Teed hij a. 't graveel en hij over!. met d. kalmte
v. een wijsgeer 13 Sept. 1593. d. Twee eerste
boeken v. zijn beroemde „Essais" gal hij reeds
in 1580 to Bordeaux uit, d. eerste volledige
uitgaaf verscheen echter eerst in 1595 to Parijs
en in 1635 die, welke a. d. kardinaal Richelieu
is opgedragen. Doze „Essais" werden ook in
d. meeste Europeesche talen overgezet. Omdat
d. schrijver in deze „Essais" niets geschilderd
heeft dan zich zelf of alle dingon slechts in
betrekking tot zich zelf beschouwt, maken
zij een soort v. psychologische gedenkschrif.
ten uit en misschien is er goon schrijver,
v. wiens karakter on gemoedsstemming d.
nakomelingschap een getrouwer beeld bezit
dan v. MONTAIGNE. Hij was d. eerste in d. lange
reeks v. d. denkers, die 't vrije onderzoek in
d. plaats v. 't autoriteitsgeloof gesteld hebben.
Vele zijner meeningen omtrent opvoeding,
wetgeving en rechtsbedeeling zijn in lateren
tijd aangenemen en toegepast. Zijn staatkundige en godsdienstige onverschilligheid
is uit zijn levensloop en zijn geringschatting,
of liever twijcel aangaande d. zekerheid der
bespiegelende wijsbegeerte uit d. toestand
dozer wetenschap in zijn tijd to verklaren.
Groot in classieke geleerdheid, rijk a. werelden menschenkennis, geniaal en onbevooroordeeld las MONTAIGNE d. geschriften der Otiden
om er d. stof tot eigen overdenking uit to
trekken; hieruit ontstonden een menigte
vruchtbare leeringen en gevolgtrekkingen,
waarin met een diepen zin en soms met d.
geestigste luim 't voor en tegen der belangrtjkste onderwerpen behandeld wordt. Hoewel
dikwijls alles in twijfel wordt getrokken,
wordt niets geloochend en daarbij altijd 't
zedelijk standpunt bewaard. d. Stijl v. mowTAIGNE schijnt onachtzaam, maar deze wegsleepende losheid is geenszins 't gevolg v. een
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minachting voor d. regelen der rhetorische
uitdrukking; 't Fransche proza is veel a. morrTAIGNE verplicht. Zijn voorstelling is geheel
ongedwongen, doch onder d. grootste verscheidenheid der onderwerpen heerscht een
eenheid v. gevoel en zienswijze. Men kan
echter d. „Essais" minder een book, dan 't
onderhoud van een geestig man met 't groote
publiek noemen. Zooals te verwachten was,
heeft iemand als MONTAIGNE ook vele tegenstanders gevonden, onder wie Pascal en Malebranch° d. voorn. waren. Dikwijls werd hij
verkeerd begrepen, zun geestigheid to veel
voor ernst opgenomen en zLjn wijsgeerig scepticism° (vooral door sun „Apologie de Raimond
de Sebonde", een Spaansch wUsgeerig twijfelaar, kenbaar geworden) to breed uitgemeten,
omdat hij daarin minder zijn eigen gevoelen
dan dat v. een ander voorstelt on behandelt.
Hoewel d. genoemde Fransche wijsgeerige
schrUvers hem gebrek a. godsdienstzin en
een neiging tot d. Epicuristische zedenleer toeschrUven, kan men MONTAIGNE, zoo al geen
levendig godsdienstige overtuiging toekennen,
toch geenszins een edel zedelijk gevoel ontzeggen. Zijn innige vriendschapsbetrekking
met La Bootie on zijn menschkundige opmerkingen in d. „Essais" zijn daarvan d. sprekendste bewijzen.
Montalembert (MARC REN markies DE),
een Fransch ingenieur en vesting'bouwkundige,
in 1714 gab., trad in 1731 in dienst bij d.
cavalerie, maakte als vrijwilliger in d. legers
v. verschill. mogendheden een aantal veldtochten mee en overl. in 1800. Hij wijdde zijn
leven genoegzaam geheel a. d. studie der
krijgswetenschappen en vooral a. die der
versterkingskunst. MONTALEMBERT was d.
eerste schrijver, die openlijk 't in Frankrijk
heerschende gevoelen bestreed, dat d. bevestigingsmanieren v. Vauban en Cormontaigne
d. volmaaktste waren. Hevig warden zijn
denkbeelden door d. ingenieurs v. dien bid
bestreden. Sommige hunner bedenkingen
waren gegrond, andere daarentegen vloeiden
slechts uit ijverzucht voort. In lateren tijd vonden 's mans grondbeginselen vele aanhangers
on warden zij vooral in Pruisen bij d. bouw der
nieuwere vestingen toegepast. HU heeft hen
bekend gemaakt in een werk, in 1776 verschenen on getiteld „Fortification perpendiculaire
ou essai sur plusieurs manieres de fortifier la
ligne droite, le triangle", etc., terwijl hij die
verdedigde in 't werk „l'Art defensif superieur a l'offensir (11 ciln, 1793—'98).
In zijn be vestigingsmanier stelde MONTALEMBERT ook steenen torens voor, die hij zelf
in afgezonderde werken, op grootere schaal
gebouwd wil hebben en die naar horn d.
naam Montalembertsche torens dragen.
Montalembert (CHARLES FORBES DE TRYON,
graaf DE), een Fransch ultramontaansch staatsman en schrijver, gab. 29 Mei 1810 to Londen,
werd medewerker a. 't blad „L'avenir" v.
Lamenais en in 1835 tot pair v. Frankrijk verheven. Meermalen verhief hij zijn stem om
d. vrijheid v. d. Kerk, v. 't onderwijs en v. d.
geestelijke orden to verdedigen en hij poogde
zoowel d. R.-Kath. in zijn land als in Polen,
Syri6, Griekenland enz. te beschermen. In
1848 werd hij n. d. Nationale Vergadering afgevaardigd, waar hij zich bij d. rechterzijde
voegde, en v. 1852—'57 was hij legitimistisch
lid v. 't Wetgevend Lichaam. Daar hij als
stichter v. een partij, die met alle, middelen
der moderne vrijheid voor 't recht en 't gezag
der R.-Kath. kerk strijd voerde, zich niet met
d. staatkunde v. Napoleon kon vereenigen,
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werd hij in 1857 niet herkozen in 't bestuur.
Sedert was hij op letterkundig gebied werkzaam en hij overl. 13 Mei 1870. Sedert 1852
was hij lid v. d. Academie. HU schreef o. a.
„Histoire de Sainte Elisabeth de Hongrie"
(1836, 14e dr., 1875), „Du vandalism° et du
catholicism° dans les arts" (1840), „Des int&
rets catholiques au XIX siècle" (1852) on „Le
Pape et la Pologne" (1864). Later verschenen
nog zijn „Lettres a un ami de college 1827—'30"
(1874). Zijn leven beschreven Craven (1873) en
Hoffmann (1876).
Montali vet (JEAN PIERRE BACHASSON,
graaf de), een Fransch staatsman, gab. 6 Juli
1766 to Neukirch bij Saargmilnd. Onder 't
Directoire werd hij maire v. Valence on onder
Napoleon I oerst prefect, daarna in 1806 directeur der bruggen en kunstwegen on in 1809
minister v. Binnenlandsche Zaken; na d.
Restauratie trok hij zich op zijn landgoed
Duberri terug en hij overl. 23 Jan. 1823 to
Lagrange (depart. Nievre), na in 1819 tot pair
to zijn verheven. — Zijn tweede Z0011, MARTHE
CAMILLE BACHASSON, graaf de MONTALIVET,
eveneens een Fransch staatsman, gab. 26 Apr.
1801 to Valence, werd in 1826 pair; hij was
verscheide-ne malen belast met d. portefeuille
v. Binnenlandsche Zaken, was v. 1832—'36 on
vervolgens v. 1839—'48 intendant der civiele
lijst on overl. 4 Jan. 1880 op 't slot Lagrange.
Hij schreef o. a. „Le roi Louis Philippe et
sa lists civile" (1850); „Rion! dix-huit annees
de gouvernement parlementaire" (1864) en
„Casimir-Perier et la politique conservatrice
en 1831 et 1832" (1874).
Montalvan (DON JUAN PEREZ DE), 00Th
beroemd Spaansch dichter, gab. in 1602 to
Madrid, overl. als apostolisch notaris der
Inquisitie 25 Juni 1638; hij was d. huisgenoot
on leerling v. Lope de Vega. Zijn drama's
verschenen deals in 2 dln (1635—'38, 2e dr.
1652), deals vorstrooid in d. „Comedias escogidas de los mejores ingenios de espalia",
bovendien schreef MONTALYAN novellen, anecdoten en zedenkundige beschouwingen.
Montana, een der noordwestelijke binnenstaten v. d. Noord-Amerikaansche Unie,
wordt in 't N. door Britscli Noord-Amerika,
in 't 0. door Dakotah, in 't Z. door Wyoming en
Idaho on in 't W. door Idaho en Washington
begrensd en telt op 6875 vk. rnijlen 39200 inw.
't Westelijx deel wordt door 't Rotsgebergte
ingenomen, dat hier in d. Electric Peak tot
3606 M. stijgt; 't noordoosteltjk deel vormt
een boomlooze vlakte en 't Z.-0. golvende prairien, hier on daar afgewisseld met wouden.
't Grootste deel v. d. staat behoort tot 't gebied v. d. boven-Missouri met haar zijrivieren
d. Yellowstone River on d. Milk River; in 't
N.-W. stroomen d. Flathead River (door 't
Flatheadmeer) en d. Bitterroot River, die zicti
tot d. Clarke Fork (Pend-d'Oreille River) vereenigen. d. Dalen zijn zeer vruchtbaar, d.
heuvels vormen vette weiden. 't Klitnaat is
wel ruw, maar tech gezond. d. Rijkdom a.
goud (in 1851 ontdekt) en a. zil ver heat vooral
sedert 1863 een menigte menschen herwaarts
gelokt. Van 1861—'86 werd voor 13,6 mill.
dollar a. goud en voor 57,9 mill. dollar a. zilver gewonnen. Bovendien worden er steenkolen en koper ontgonnen; ook heeft men
ijzer, loud, antimonium, mangaan en zink
ontdekt. d. Veeteelt is belangrijker dan d.
landbouw, die voornamelijk.haver, tar we en
aardappelen levert; men houdt paarden, rundvee en schapen in grooten getale. Voor d.
industrie zijn d. zaag en korenmolens v. belang. d. North-Pacificbaan, welks spoorwegnet

MON.

521

een lengte v. 1676 KM. (1885) heeft, doorsnijdt
't land. Behalve d. boven opgegeven inwoners
heeft Montana nog 24 650 Indianen. Montana
werd in 1864 een territorium en in 1889 als
staat in d. unie opgenomen. d. Hoofdstad
is Helena met 3650 inw., in 't oostel. deel v.
't Rotsgebergte gelegen.
Montanisten, een secte onder d. Oostersche Christenen, die in d. laatste helft der
2e eeuw ontstond. Haar stichter was zekere
Montanus, die eerst te Ardoban in Mysie en
daarna te Pepura in Phrygie als profeet
optrad. Zijn leer kwam hoofdzakelijk hierop
neer, dat hij 't Christendom niet zocht in
bespiegelende waarheden, maar in een levenwekkend beginsel, zich openbarende in 't uiten inwendig leven der Christenen. Er bestond
volgens hem een voortdurende buitengewone
werking v. d. paracleet (d. H. Geest), die zich
openbaarde in profetische geestverrukkingen,
„uitgestort over alle vleesch". Leerstellingen
en kerkplechtigheden als zaken v. ondergeschikt belang beschouwende, predikte hij d.
gestrengste onthoudingen, verachtte hij alle
geleerdheid en vermaak en ijverde hij tegen elk
tweede huwelijk en tegen wederopneming v.
gevallenen in d. gemeenschap der geloovigen.
Tertullianus was een hunner ijverigste aanhangers. Doze secte, ofschoon door verschill.
kerkvergaderingen veroordeeld, bleef nog tot
in d. 6e eeuw bestaan. — Zie Ruel, „de Montano et Montanistis" (Ruel en Bartman,
„Conc. ill."); Schewgler, „Der Montanismus"
(Tubingen 1841).
Montargis, een stad in 't Fransche depart.
Loiret, a. d. Loing en d. vereeniging v. d. kanalen v. Orleans, Briare en Loing gelegen,
met 11 200 inw. 't Heeft een museum, een
college, een schouwburg en verscheidene.
fraaie kerken en drijft handel in graan, vee,
van enz.
Montauban, d. hoofdstad v. 't Fransche
depart. Tarn-et-Garonne, met 28 340 inw., gelegen a. d. bevaarbare Tarn, die v. hier af
door een kanaal met d. Garonne in verbinding staat. 't Stadhuis en vooral d. kathedraal
zijn fraaie bouwwerken. Sedert d. hervorming
een steunpunt v. 't Fransche Protestantisme,
bezit Montauban nog heden een hervormde
theologische faculteit; bovendien heeft 't een
Kath. seminarium en een lyceum en is 't d.
zetel v. d. prefect. d. Wolweverij, waaraan
eons zooveel godaan werd, heeft veel v. haar
belangrijkheid verloren; er zijn zijdespinnerijen, ververijen, fabrieken v. stroohoeden,
chemicalien enz. Montauban is sedert 1317 d.
zetel v. een bisschop, ging echter in 1570 tot
d. Hervorming over en werd in 1580 en 1621
in d. oorlogen der Hugenooten belegerd. In
d. omtrek der stad wordt veel wtjn verbouwd,
die tot d. beste der Z.-Fransche soorten behoort.
Montazio (ENRIco), een Ital. schrtjver, gob.
29 Sept. 1817 bij Portici di Romagna in Toscane, haalde zich in 1849 als uitgever v. 't
Florentijnsche dagblad „Il popolano" een vijfjarige gevangenisstraf on daarna verbanning
op d. hall. Gedurende zijn ballingschap gaf
hij in Londen „La presse de Londres"uit; hij
keerde in 1860 n. Italie terug on leeft tegenwoordig weer als redacteur to Florence. Hij
schreef meer dan 70 romans, alle als feuilletons geplaatst.
Montbeillard of Montbeliard is een
stadje met 5900 inw. in 't dep. Doubs, a. d.
Alaine. 't Is nu d. hoofdplaats v. een arrondissement en was vroeger d. hoofdstad v. een I
graafschap, dat a. 't vorstelijk geslacht v.
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Wurtemberg behoorde, ofschoon 't in Bourgondie ingesloten was; in 1793 word dit graa•
schap door d. Franschen in beslag genomen
on NI d. vrede v. Luneville in 1801 geheel a.
hen afgestaan. d. Inwoners belijden meestal
d. hervormden godsdienst en 't grootste gedeelte v. hen vindt zijn bestaan in horlogemaken. Op een rots bij d. stad ligt een oudl
kasteel, dat tegenwoordig voor gevangenis
dient. Te Montbeillard is d. groote Cuvier
gob. (zie Cuvier).
Mont-Blanc (d. i. Witte Berg), een berggevaarte in 't N. v. d. West-Alpen, dat zich
op d. grens v. Frankrijk on Italie on nabij d.
grens v. Zwitserland tuss. d. dalen v. d. bovenloop v. d. Arve (Chamounixdal) in 't N.-N.-W.
on d. Dora Baltea (Allee Blanche on Val de
Ferret) in 't Z.-Z.-O. verheft on beroernd is
om zijn scherpe toppen (aiguilles, naalden) on
machtige gletschers. d. Hoogste top v. d.
Mont-Blanc (4810 M.) is d. hoogste top der
Alpen en ook v. geheel Europa. Andere toppen
v. doze berggroep zijn d. Aiguille du Geant
(4229 M.), d. Aiguille Verte (4127 M.), Les
Grandes Jorasses (4113 M.), d. Aiguille de
Gott() (4052 M.) en d. Aiguille du Midi (3916 M.).
d. Gletschers zakken bijna alle n. 't Chamounixdal af; d. voorn. is d. Mer de Glace
(IJszee), d. voortzetting v. d. Geantgletschers
en der Bois. d. Eerste beklimming v. d. MontBlanc werd 8 Aug. 1786 uit Chamounix ondernomen door dr. Paccard, d. tweede in 1787
door Horace de Saussure. Tegenwoordig behoort d. beklimming v. d. Mont-Blanc tot
een der gewone ondernemingen v. d. Alpenreizigers, zoodat 't aantal bergbestijgingen
thans reeds eenige honderden bedraagt. Twee
dagen heeft men voor eon beklimming noodig.
nl . een dag tot a. d. Grand Mulet en een v. daar
n. d. top en terug. Bij holder weer geniet
men v. d. top een onbeschrtjflijk schoon gezicht. d. Kosten v. dozen tocht bedragen
ongev. 150 gulden, want elke reiziger heeft
minstens 2 gidsen on een drager noodig,
zonder doze hulp is d. beklimming niet geoorloofd. d. Grens der sneeuwlinie v. daze
berggroep ligt op ongev. 2430 M.
Montceau-les-Mines, een stad in 't
Fransche depart. SaOne et-Loire, a. 't Canal du
Centre gelegen, met 13 110 inw., die in d.
steenkolenmijnen en in metaalwarenfabricage
bun bestaan vinden. In d. nabijheid bevinden
zich minerals bronnen.
Mont-Cenis (Ital. Monte Cenisio) is d.
naam v. een 3594 M. hoogen Alpentop on
tevens v. een voorbij dozen voerenden pas
in d. Grajische Alpen, op d. Fransch-Italiaansche grens t. N.-W. v. d. stad Susa tuss.
d. dalen v. d. Dora Baltea en d. Arc. lib is
beroemd om d. pasweg, die 't gebergte op
een hoogte v. 2098 M. overschrtjdt on die,
Lans Le Bourg met Susa verbindt. Op d. plateauvormige pashoogte bevinden zich een
kazerne, een kerk on een Benedictijnerklooster,
dat reeds in d. 9e eeuw door Lodewijk den
Vrome moot gesticht zijn. Op verschill. punten v. d. weg zijn rusthuizen (refuges) gebouwd, meer dan 20 in getal, waarin d. reizigers beschutting vinden tegen koude, sneeuwlawinen enz. Een oude, doch goad bewaarde,
triomfbgSusahenrt,d
keizer Augustus dezen Alpenweg 't eerst
baande. Te alien tijde lisp d. hoofdverkeerweg tuss. Frankrijk en Italie over dozen pas;
zoowel Karel de Groote en Poplin trokken er
met hun legers over als ook d. pelgrims,.
die in d. Middeleeuwen n. Rome ter bedevaart gingen. Vroeger echter had men er
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slechts een muildierpad, dat in 1693 door
maarschalk Catinat zoodanig verbreed werd,
dat er ook licht geschut over kon worden
vervoerd, en door Napoleon werd hij v.
1802—'10 in een flinken heerweg veranderd.
In 1857 werd d. bouw v. d. Mont-Cenis•tunne1
aangevangen, die echter in werkeltikheid
t. Z.-W. v. d. Mont Canis door d. Col de Frejus
v. 't Fransche station Modane n.'t Italiaansche
Bardoneche gaat en zoo Turijn met Lyon in
verbinding stelt. Hij werd 17 Sept. 1871 voor
't verkeer geopend on heeft een lengte v.
12 830 M. of ruim 2 uur gaans on een breedte
v. 8 M., terwijl d. kosten v. 't geheele work
75 millioen fr. beliepen. 't Hoogste punt v. d.
tunnel ligt 1295 M. boven d. zeespiegel.
d. hoofdst. v. 't
Mont de Marsan,
Fransche depart. Landes, a. d. Douze en d.
Midori gelegen, die zich bier tot d. Midouze
vereenigen; zij heeft een college, een openbare
boekerij on ijzerhoudende minerale bronnen
met eon badinrichting en telt 10 880 inw., die
ijzerwaren, cliemicalien en kaarsen vervaardigen en handel in wijn, wol, vee, enz. drijven.
Mont-Dore,:t hoogste gebergte in middenFrankrijk, dat zich op 't hoogland v. Auvergne
in d. Puy de Sancy tot 1886 M. verheft en
tuss. d. dalen v. d. boven-Dordogne en d.
Allier is gelegen.
Monte-Carlo, een beruchte speelbank;
zie 't art. Monaco.
Monte-Cassino, een berg met een beroemd klooster in Itali6; zie 't art. Cassino.
Monte-Cimone, een 2167 M. hooge kegelvormige top v. d. Apennijnen in d. Italiaansche prov. Modena.
Monte-Cristo, een klein, uit granietrotsen
bestaand eiland t. Z. v. Elba, tot d. Italiaansche
prov. Livorno behoorende. 't Was langen tijd
-onbewoond en heeft d. rulne v. een in d. 16e
43euw door zeeroovers verwoest kasteel; ook
is er sedert 1874 een strafkolonie on is 't
bekend door A. Dumas' roman „Le comte
,de Monte Cristo".
Montecuculi (RA IMUND, graaf v.), een der
iuitstekendste Oostenrijksche veldheeren, werd
in 1608 in 't gebied v. Modena gab. en begon
in 1627 zijn militaire loopbaan bij d. Oostenrijksche artillerie onder zijn oom Ernst, die
generaal bij dat wapen was. Hij diende bij
verschill. wapens en doorliep alle rangen. In d.
slag bij Breitenfeld (7 Sept. 1631) was hij ritmeester; hij werd Coen zwaar gekwetst on gevangen genomen. In vrijheid gesteld, woonde
Iiij als majoor d. bestorming v. Kaiserslautern
(17 Juli 1685) bij, ten gevolge waarvan hij tot
kolonel benoemd werd. In 1638 werd hij n. Silozie gezonden; hij sloeg daar d. Zweden, maar
werd in 't volgend jaar door Bauer geslagen
.en gevangen genomen. Gedurende zijn tweejarige ge vangenschap bestudeerde hij d. theorie
dier wetenschap, in welker practtjk hij reeds
.zulke groote vorderingen gemaakt had. Na
zijn uitlevoring in 1642 sloeg hij d. vijand
bij Troppau en nam hij Brieg in. Toen in 't
volgend jaar d. oorlog in Italie dreigde uit
to broken, ging hij daarheen om d. hertog v.
Modena zijn diensten a. to bieden, die hem
als generaal der cavalerie met d. titel veldmaarschalk aanstelde. Hij keerde intusschen
al spoedig n. Oostenrijk terug, werd daar
tot luitenant-veldmaarschalk benoemd, ondersteunde in 1645 d. aartshertog Leopold op ztin
tocht tegen d. vorst Rakoczy v. Zevenburgen
en stond daarna tegenover Turenne a. d. Rijn.
In 't volgend jaar voerde hij een kleinen
-oorlog tegen d. Zweden en, vereenigd met
-Jan v. Weert, bracht hij hun bij Triebel in
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een beslissende nederlaag toe, waarom
hij tot generaal der cavalerie benoemd werd.
Na d. vrede v. Munster deed hij een reis n.
Zweden en hij woonde daarna to Modena d.
huwelOksfeesten v. d. hertog bij, waar hij
't ongeluk had, bij een carousel zijn vriend
d. graaf Manzini door een lanssteek to dooden.
Hij deed vender een aantal wetenschappelijke
en diplomatieke reizen, totdat hij in 1657 ter
hulp v. Johann Casimir, koning v. Polen,
gezonden werd en Rakoczy tot d. vrede
dwong. In 't volgend jaar werd hij tot veldmaarschalk benoemd en ter hulp v. d. koning
v. Denemarken tegen d. Zweden afgezonden,
die hU uit Jutland on Filnen verjoeg. Na d.
vrede v. Oliva in 1660 werd hij met een
legerkorps tegen d. Turken afgezonden. Hij
dwong hen Zevenburgen to verlaten en wist
alle ondernemingen des vijands to verijdelen,
totdat hij hen na d. aankomst der Fransche
hulptroepen een groote nederlaag bij s. Gothard
(1 Aug. 1664) toebracht. Bij dezen slag werd
voor 't eerst d. onstuimige aanval der Turken
door d. Europeesche krijgskunst afgeslagen.
Na d. vrede werd MONTECUCULI president v.
d. hofkrUgsraad on kreeg hij 't opperbevel
over d. artillerie. Toen d. oorlog tuss. Frankri,jk
on d. republiek der Vereenigde Nederlanden
in 1672 uitbrak, werd MONTECUCULI 't bevel
over 't keizerlijke lager opgedragen, dat
laatstgenoemden staat moest ondersteunen.
Hij vereenigde zich met 't Hollandsche lager
on hielp Willem III in 't veroveren v. Bonn.
In 1674 legde hij zijn commando neder, doch
hij verkreeg 't in 1675 opnieuw, om Turenne a.
d Rijn 't hoofd to bieden. Beiden groot als
veldheeren, manoeuvreerden zij met zooveel
bek waamheid, dat zij geen voordeelen op elk.
behaalden, totdat in (1. aanvang v. d. beslissenden slag Turenne (27 Juli 1675) door een kanonkogel sneuvelde. Hierop vervolgde MONTEd. terugtrekkende Franschen in d.
CUCULI
Elzas; hij ward echter door Conde genoodzaakt
die streek to verlaten en belegerde Philipsburg. Met dezen veldtocht eindigde MONTECUCULI'S veldheersloopbaan. Hij sleet 't overschot v. zijn leven a. 't keizerlijke hof in d.
omgang met geleerden on werd in 1679 tot
Duitsch rtjksvorst en kort daarna door d.
koning v. Napels tot hertog v. Melfi verbeven.
Op een reis v. Weenen n. Linz werd hij door
een neervallenden balk gekwetst on 14 overl.
ten gevolge daarvan in laatstgenoemde stad,
16 Oct. 1681. Zijn gedenkschriften over d.
krijgskunde, over d. Turkschen oorlog on
d. oorlog v. 1664 ztin grondig, bondig en
duidelijk; zij werden uitgegeven onder d. titel
„Memorio del general principe Montecucoli
the referrnano una istruzzione dei generali
ed ufficiali di guerra" (Keulen 1692) on vertaald
in 't Fransch, Duitsch, Engelsch on Latijn.
Ook nog andere geschriften heeft men v. zijn
hand, o. a.: „Traits sur l'art de regner".
levensbeschrijving vindt men in 't „Oestenreichische militarische Zeitschrift", jaargang
1818, in d. jaargang 1813 v. dat tijdschrift zijn
operation in d. Poolschen oorlog, in d. jaargang
1828 die v. d. Turkschen oorlog, terwijl 't
oorspronkelijk bericht v. MONTECUCULI over
d. slag v. s. Gothard in d. jaargang 1818
voorkomt. 's Mans leven werd meer dan
eons beschreven, 't laatst door Groszmann
(Weenen, 1878).
Monteering of uniform noemt men d.
gelijkvormige kleeding, welke voor d. verschill. gedeelten eons leers is vastgesteld
en die in groote on kleine monteering onderscheiden wordt. Wat ens over d. monteering
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der oude volken bekend is, beteekent niet
veel. Zoo lang d. volken met beestenhuiden
, en later, bij meer beschaving, geheel met
ijzeren wapenrustingen bedekt waren, bepaalde
zich d. gelijkvormigheid meer tot d, bewapening, ter wij1 't overigens ook vrij onverschillig was, welke kleur d. toch geheel onzichtbare kleeding had. Van d. Grieken vindt men
opgeteekend, dat zij veel voorkeur hadden
voor d. roode of scharlaken kleur. Hun kleeding bestond uit een onderkleed, dat nauw
om 't lijf sloot en tot d. knieen reikte, en een
mantel, die over d, linkerschouder geslagen
werd. Bij d. Romeinen was d. purperkleur
uitsluitend voor d.opperbevelhebber bestemd.
Overigens bestond hun kleeding uit een onderrok (tunica) v. linnen, daarover d. krijgsmantel (sagum), zUnde een soort v. open jas,
en een wijden mantel met kap (lacerna). Reeds
vroeg werd bij d. Romeinen een monteering
aangenomen en d, verschill. korpsen werden
door kleeding v. bijzondere kleur onderscheiden. d. Franschen volgden d. kleeding der
Romeinen na tot onder Karel d. Groote en
droegen daarna weer een lederen buis (bardiacum), waarover d. wapenrok of malienkolder
gedragen werd; d, geheele kleeding heette
toen squammata vestis, kleed met schubben.
Deze kleeding onderging vele veranderingen,
totdat in 't laatst der 14e eeuw een kleedingstuk, algemeen v. gelijken vorm, doch
verschillend v. kleur, werd ingevoerd. Overal.
waar 't leenstelsel in zwang was, kwam ook
een soort v. monteering in gebruik; d. baanderheer gaf a. zijn ridders en dozen gaven a.
hun gevolg een eenvormige kleeding of livrei,
terwijl d. dienstmannen v. een geel lederen
kolder of een schobbejak voorzien waren. Ook
later namen d. poorters .der steden en d.
schutterijen een monteering aan. Men vindt
uit dien tijd dikwtils monteeringen vermeld.
Zoo vethaalt Barante, dat in d. slag bij Roosebeeke in 1382 d. Vlamingen alien geltjkvormig
gekleed waren. In 't algemeen echter bestond
d, geheele gelijkvormigheid slechts in een
bijzonder herkenningsteeken, btiv. een wit of
rood kruis, een sjerp v, gel eke kleur, enz.
Tegen een algemeene gelijkvormigheid streed
ook 't gebruik, dat ieder man voor zijn eigen
kleeding moest zorgen. Omstr. 't midden v. d.
16e eeuw werd echter 't gebruik eener monteering meer algemeen; Philips II werd o, a.
te Antwerpen ingehaald door 800 ruiters en
400 voetknechten, alien gelijkvormig gekleed;
zoo ook streden te s. Quentin in 1557 7000
Engelschen alien in blauwe monteering. In
Zweden had d. invoering eener monteering
plaats door Gustaaf Adolf (1630), in Nederland
door Willem III (1681), in Frankrijk vooral
door Lodewijk XI V, hoewel dit reeds door
Maria de Medicis gedeeltelijk geschied was.
Over 't algemeen ziet men bijna overal d.
monteering in d. laatste helft der 17e eeuw
to voorschijn treden en dat wel, omdat toen
d. voile wapenrustingen bijna overal afgeschaft warden on zoodoende d. kleeding to
voorschtin kwam. 't Korps Brandenburgsche
grenadiers in 1698 was 't eerst geheel gelijkvormig gekleed on word dan ook door vele
anderen nagevolgd. In d. laatste tijden heeft
men bij herhaling verandering in d, montowing gebracht. In hoofdzaak bestaat d. monteering thans bij d. Europeesche legers uit:
't hoofddeksel, een helm, schako, beerenmuts
of kepi; daarbij voor kleine diensten in 't
kwarter of bivouac een lichte muts; verder
d. rok, die bijna overal v. voren gesloten is;
daarbij voor kleine diensten 't mouw vest, dat
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tot op d. heupen reikt; wijders d. mantel of
ka -)ot, meestal in d. vorm vs een ruimen overzoodat hij over d. wapenrok of 't mouwvest of ook zonder dozen kan gedragen worden;
eindelijk d. pantalon, gewoonlijk v. laken, bij
d. cavalerie v. achteren on tuns. d. beenen
met leder bezet. Tot d. kleine monsterstukken
rekent men 't linnengoed, d. halsdas on 't
schoeisel. Men vindt d. monteering v. ons
lager beschreven in Hardenberg, „Handleiding
tot d. kennis v. d. bestaande krUgsregeling
der landmagt" (1854) on 't „Vervolg" daarop;
terwtjl wetenswaardige btjzonderheden omtr.
d. vroegore monteering hier to laude worden
aangetroffen in 't „Overzigt der voorn, bepalingen, betreffende d. sterkte, zamenstelling,
verzorging en verpleging v. 't Nederl. lager
sedert d. vrede v. Utrecht in 1713 tot d, tegenwoordigen tijd" (1858) v. denzelfden schrijver.
Iltiontefiore (Sir mosEs), een Joodsch bankier, vooral bekend om zijn onvermoeide
zorgen voor zijn stamgenooten, werd 24 Oct.
1784 to London geb. Voor 't verkrtigen v.
meer rechten voor zijn geloofsgenooten in
andere landen ondernam hij vele reizen;
zoo trok hij zesmaal n. Palestina, voorts in
1840 n. Syria on Constantinopel, in 1846 n.
s. Petersburg, in 1854 nogmaals n. Turkije's
hoofdstad, waar hij 't verlof tot d. stichting
v. een Joodsch hospitaal to Jeruzalem verkreeg, in 1864 n. Marocco, in 1867 n. d.Donauvorstendommen on in 1873 nogmaals n. s. Petersburg. Bovendien verzamelde hij voor zijn
doel vele golden en stichtte hij rijke inrichtingen. Eerst in 1874 legde hij 't voorzitterschap v. 't college v. gedeputeerden uit d.
Britsche Israelieten neder, 'twelk hij zoo vele
jaren bekleed had. Sedert 1846 baronet, overl.
hij 28 Juli 1885. Zijn leven beschreven Levin
(1884) en Wolf (1884). Uit zijn nagelaten
geschriften word nog uitgegeven „The diaries
of Sir Moses Montefiore and lady Monteflore
1812—'83" (2 din, 1889).
Montemayor (J0RGI DE). Doze, naar zijn
geboortestad Montemayor of Montemar (in
d. Portugeesche prov. Beira) genoemde dichter
werd in 1520 geb. Eerst was hij krijgsman,
daarna zanger in d. koninklijke kapel, vervolgens in 't gevolg v. koning Philips II,
dien hij op zijn reizen n. Duitschland, d.
Nederlanden on Italia vergezelde. Ten laatste
was hij in dienst v. Catharina, zuster v.
keizer Karel V en gemalin des konings
v. Portugal. Ilij overl. in 1562. Zijn „Diana"
(Madrid 1545), d, eerste der Spaansche herderromans, bleef onvoltooid, doch is 't meest
vermaarde ztjner voortbrengselen ; zijn „Obras"
(Antwerpen 1554) zijn later onder d. titel
„Cancionero" uitgegeven (Saragossa 1561); ook
gaf hij een vertaling der geschriften v. d. trovadore Ausias March (Saragossa 1562).
Monten (DIETRICH), eon Duitsch schilder,
in 1799 to Dilsseldorf geb. Hij legde zich
reeds vroeg op d. kunst toe en d. gebeurtenissen v. d. tijd gaven hem aanleiding om
vooral 't afbeelden v. gevechten tot onderwerp
voor zijn studien to kiezen. Hij gaf v. zijn
aanleg voor dit genre bltjk door menige
illustratie en, nadat hij zelf zijn verplichte
militaire dienstjaren bad volbracht, begaf hij
zich n. Milnchen, waar Peter Hess voor hem
een aantrekkeltjk voorbeeld werd. Na eenigen
tijd aldaar 't academisch onderricht to hebben
genoten, begat* hij zich op reis ; hij bezocht
Weenen on andere Duitsche steden on staten,
daarbij niet een gelegenheid verzuimende om
vooral d. verschill. paardenrassen to bestudeeren. Later bezocht hij ook Italia en hij hield
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zich vermogens meer bepaald to Miinchen
op. Tot zijn vroegere werken aldaar behooren
drie v. d. beste fresco-schilderijen in d. arcaden
v. d. koninklUken hoftuin. Op last v. koning
Lodewijk schilderde hij op vrU groote schaal
't gevecht bij Saarbrtick in 1815 tuss.'t korps
v. d. generaal Beckers en d. Fransche achterhoede. Een andere voorstelling uit d.geschiedenis v. Beieren leverde hU in een schilderij,
voorstellende Lodevak I, koning v. Beieren,
met zijn familie d. intocht v. koning Otto I
in Nauplia bijwonende. In 1836 schilderde hij
't sneuvelen v. Gustaaf Adolf bij Liitzen, een
voorstelling, die om kracht en vuur v. uitdrukking diepen indruk maakte, .maar wat
zorgvuldige behandeling aangaat to wenschen
overliet. Zij bevindt zich in d. verzameling des
vroegeren konings v. Hannover, op wiens last
hij in 1838 George I in d. slag bij Neerwinden
(1693) schilderde. Behalve 't genoemde leverde
hij, meestal op last v. vorstelijke personen,
nog een aantal andere voorstellingen Of v.
belangrijke veldslagen Of v. groote wapenschouwingen. MONTEN overl. 13 Dec. 1843.
ZOn werken zijn vol leven en waarheid en
getuigen V. uitgebreide kennis v. militaire
zaken.
Montenegro (Ital.), Servisch Crnagora of
Czernagora, Turksch Karadagh, d. i. Zwarte
berg, is een onafhankelijk vorstendom, in 't
westen v. 't Balkanschiereiland tuss. Herzegowina, Albanili en d. Z.-0.-punt v. Dalmatig
gelegen. Met On zuidelijk deel bereikt 't d.
Adriatische Zee a. d. mond der Bojano. 't Beslaat een oppervl. v. 164 vk. mUlen en telt
ongeveer 236 000 inw. Ongeveer 2000 Montenegrijnen leven in 't buitenland (Oostenrijk,
Turkije. Rusland, San Francisco). 't Is een
verbrokkeld hoogland, dat in eigenlijk Crnagora, 't westelUke deel, bijna boomloos on in
't noordelijk Brda grootendeels met dichte bosschen bedekt is. in d. Dormitor verheft 't gebergte zich tot 2606, in 't oosten in d. Korn tot
2430 M. d. Voornaamste rivier is d. Moratsja, die
rechts d. Zeta, links d. Tzjenena (Sem) opneemt
on in 't Skoetarimeer uitniondt, dat nog gedeeltelijk tot Montenegro behoort. Langs d.
Moratsja en d. Zeta en bij Nikschitj liggen d.
kleine vlakten des lands. 't Klimaat is in
eigenl. Crnagora in d. zomer heet en arm a.
regen, in d. winter ruw; in Brda is 't zacht
en vochtig, in 't zuidelijk deel, d. Tzrmnitsjka,
a. dat v. Napels gelijk, zoodat in d. dalen dadels,
vijgen on oranjeappels rUpen. d. Montenegrijnen of Crnagorei (Tsjernagorzen) behooren op
4000 Albaneezen na tot d. Servischen yolksstam en belUden d. Grieksch Katholieken gods
dienst, uitgezonderd d. Roomsch•Katholieke
Al baneezen on 4000 Mohammedanen. Als geestelUk opperhoofd erkennen d. Montenegrijnen
d. Czaar v. Rusland; in 't land bezit thmetropolitaan v. Cettinje d. hoogste geestelijke
macht. d. Katholieken staan onder d. invloed
v. d. bisschop v. Antivari. d. Bewoners v.
Montenegro zijn schoon en krachtig gebouwd,
dapper en altijd gewapend; wel is waar onbeschaafd, zijn ze toch niet v. goede verstande
lijke vermogens ontbloot on 't schoolbezoek
neemt voordurend toe. Op d. vrouwen rust
allo arbeid : doch in d. laatsten tijd beginnen
in d. hoofdstad ook d. mannen to werken.
't Huiselijk leven is zeer patriarchaal, d.
levenswijze eenvoudig, bijna behoeftig. d.
Huizen zijn v. steen gebouwd, d. ruimte er
binnen dient menschen on dieren tot gemeenschappelijk verblijf. d. Bodem levert aardappelen, mais, kool, uien, erwten. boonen en
wijn, maar niet genoeg om in d. behoeften
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der bevolking to voorzien. 't Voorn. middel
v. bestaan is veeteelt; schapen, geiten, rundvee
en bUen worden 't meest gehouden. Behave
enkele berUdbare wegen, maken slechts
small°, nauwe voetpaden 't verkeer in 't bergachtige land mogelijk ; voor 't postwezen zorgt
Oostenrijk. Een MontenegrUnsche stoombootmaatschappU werd in 1887 to Antivari opge.
richt ter bevordering v. een geregeld verkeer
tuss. d. kust en 't moor v. Skoetari, evenals
tuss. Montenegro, Dalmatig, Triest on Italig.
Uitgevoerd worden voornamelijk runderen,
schapen, gerookt vleesch, geiten, kaas, visch,
huiden en wol; ingevoerd worden granen,
krUgsvoorraad on luxe-artikelen. In 't jaar
1834 werd d. eerste school gesticht. Nu bezit
Montenegro een seminarium, een hoogere burgerschool voor meisjes en 71 volksscholen.
't Vorstendom is een onbeperkte, erfelUke
monarchie; d. kroon gaat over op d. mannelijke eerstgeborenen uit 't huis Petrowitsj
Njegosj. Vroeger was Montenegro een theocratische staat (v. 1516 af), die door d.
Wladika (d. opperste geestelijke), diens stadhouder (Upravitelj) en d. volksvergadering
(Skupschtina) werd geregeerd. In 1711 verkreeg Danilo Petrowitsj Njegosj 't recht d.
Wladika uit zijn familie to benoemen en
Danilo I Petrowitsj Njegosj werd 21 Mrt 1852
't eerst door Rusland als zelfstandig vorst
erkend on 14 Aug. 1860 tot vorst uitgeroepen.
Sedert 1860 regeert Nicolaas I. Een staatsraad
on 4 ministers staan d. vorst ter zijde. 't
Leger is op strengen voet ingericht, ieder
Montenegrijn is verplicht d. wapens op to
vatten v. zijn tiende jaar af tot zijn dood toe.
't Wapen v. Montenegro is een keizerlUke
adelaar met eon koningskroon en een schild
met drie dwarsbalken. d. Vlag is rood met een
wit kruis en d. letters H. J.; d. rationale
kleuren zijn wit en rood. d. Hoofdstad v.
't vorstendom is Cettinje.
Montenegro was in d. Middeleeuwen onder
afzonderlUke vorsten eon deel v. 't groote
Servische rijk on vocht zich, nadat dit rUk door
d. Turken ten onder was gebracht, in herhaalde oorlogen vrtj. Na 't uitsterven der vorstelijke familie Balschisj in 1421 kozen d.
Montenegrijnen Stephanus Crnogorai tot Woiwode, wiens nakomelingen zich Crnojivic
noemden. Van 1657—'97 stond Montenegro
onder d. heerschappij der Turken on 't geraakte
later nu eons door Turksche, dan weer door
eigen schuld herhaaldelijk met dat yolk in
oorlog (1714, 1788—'91, 1796, 1840,1852—'54,1862,
1876, 1877—'78). Zie: Gopcevie „Montenegro
en d. Montenegrijnen" (1877) en B. Schwarz
„Montenegro, Schilderung einer Reise" (1882).
Montenotte, eon Italiaansch dorp in d.
prov. Genua, district Savona, a. d. weg v.
hier n. Acqui. 11 en 12 Apr. 1796 warden bij
doze plants d. Oostenrijkers onder Beaulieu
door d. Franschen onder Bonaparte geslagen.
Montepin (XAVIER AYMON DE), een Fransch
schrUver, geb. 18 Mrt 1820 to Apremont
(depart. Haute-SaOne). Hij schreef een menigte
romans en verscheidene drama's, bijna alle
met een realistische strekking. Als tooneeldichter was MONTEPIN deels zelfstandig, deels
op Fransche wijs met een medewerker werkzaam. Hij dramatiseerde bijna al zijn romans.
Van zijn werken noemen we: „Les viveurs
d'autrefois" (1848), „Le brelan des dames"
(1850), „Mignonne" (1851), „La refine de Saba"
(1851), „Mademoiselle Lucifer" (1873), „Les vi
yours de Paris" (13 dln, 1852-1856), „Les
filles de platre" (7 dln, 1855), „Les viveurs de
province" (10 din, 1859—'60), „La femme de

MON.

525

Paillasse" (1874), „Sa majeste l'argent" (1876
t. 1877), Le medecin des folios" (1879), „Les
amours d Olivier" (1881), „Son altesse l'amour"
(1881), „Le connetable de Bourbon" (1850),
„L'homme aux figuresde tire" (1865), .,Les
trois baisers, „Le rossignol des salons", „Le
•vol a la duchesse", „L'ile des Sirenes", „La
magicienne" en „Le medecin des pauvres"
(1866).
Montereau of Mont. Taut Yonne, een
stadje in 't Fransche depart. Seine-et-Marne,
met 7480 inw., t. Z.-0. v. Parijs a. d. samen
vloeiing v. d. Seine en d. Yonne gelegen. 18
Febr. 1814 behaalde hier Napoleon een overwinning op d. Bondgenooten.
Monterey . (San Carlos de), een stad in
Californie a. d. voet v. 't gebergte Santa Lucia
bij d. gelijknamige baai v. d. Grooten Oceaan.
d. Baai levert een heerlijk schouwspel op, daar
41. omtrek een bekoorlijke afwisseling v. heuvels on dalen aanbiedt en 't riviertje Salines
of Buenaventura zich er met 2 of 3 monden
in uitstort. Van kaap Pinos a. 't einde der
baai strekt zich een bergrug v. 1000 M. hoogte
uit, waarin een groote hoeveelheid graniet
gewonnen wordt, dat als bouwmateriaal n.
San Francisco uitgevoerd wordt. 't Was tot
1847 d. bloeiende hoofdstad v. Californie, ging
onder Amerikaansche heerscha ppij snel achteruit on telt nu nog slechts 1400 inw.
Een ander Monterey, d. hoofdstad v. d. Mexi
caanschen bondstaat Nuevo Leon, ligt a. d.
Monterey, een zijrivier v. d. San Juan, is d.
zetel v. een bisschop en telde in 1890 ruim
15 000 inw., die voornamelijk handel in landen tuinbouwproducten drijven.
Montero (LISARD0), een Z.-Amerikaansch
staatsman, geb. 27 Mei 1832 to Ayabaca, word
als contre-admiraal a. 't hoofd der regeering.
in 't N. v. Peru gesteld on 15 Nov. 1881 tot
vice-president v. Peru uitgeroepen. Als zoo.danig vereenigde hij zich met generaal Ca-cores tegen generaal Iglesias, die in 't N. v.
Peru tot president was uitgeroepen, Hij
maakte Arequipa tot d. zetel zijner regeering,
/mar ward reeds in 1883 door Iglesias met behulp der Chileenen tot d. vlucht genoodzaakt.
Monte-Rosa, na d. Mont-Blanc d. hoogste
berggroep der Alpen, in d. Penninische Alpen
op d. grens v. Zwitserland on Italie gelegen
en rijk a. scherpe toppen en gletschers. Behalve d. Dufourspits (4638 M.), vroeger ook
wel Gornerhorn geheeten, verheffen zich nog
verscheidene toppen boven d. 4000 M., als d.
Zumsteinspits (4573 M.), d. Signalkuppe (4561
M.), d. Breithorn (4171 M.) en op d. noordel.
uitloopers d. MischlbelhOrner (4554 M.) en d.
Weiszhorn (4512 M.). Van d. gletschers zijn d.
'Gornergletscher, d. Findelen- on Allalingletscher in 't N., d. Macugnaga- on Lysgletscher
in 't Z. d. voornaamste. Van 't N. uit is Zermatt, in 't Matterdal, v. 't Z. uit Macugnaga
't uitgangspunt voor tochten in 't gebied v. d.
Monte-Rosa. d. Breithorn ward voor 't eerst
13 Aug. 1792 door Saussure beklommen; daarop
volgden d. beklimmingen v. d. Vincentpyramide (1819). d. Zumsteinspits (1820) en d. Signalkuppe (1842); d. Dufourspits ward eerst in Juli
1855 voor 't eerst beklommen door d. Gebr.
Smith uit Yarmouth.
Monte Rotondo, een berg in 't midden
v. 't Fransche eiland Corsica, met een heerlijk
uitzicht. Hij is 2625 M. hoog en bijna alttjd
met sneeuw bedekt.
Monte Sant'Angelo, een stad in d. Ital.
prov. Foggia, niet ver v. d. Adriatische Zee
a. d. Monte Gargano gelegen, met een beroemde
bedevaartkerk v. d. H. Michael en 19 825 inw.
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Montespan (FRANVISE ATHENAIS, markiezin DE), geb. in 1641, was een dochter v. d.
hertog De Mortemart. Na haar huweltjk met
d. markies DE MONTESPAN kwam zij a. 't
Fransche hof, waar zij door haar schoonheid
en bevalligheid d. aandacht v. Lodewijk XIV
trok, die voor haar Lavallii3re verliet, doch
wiens gunst zij op haar beurt moest afstaan
a. de Maintenon, die zij tot opvoedster v.
haar kinderen had gekozen. Haar echtgenoot,
die niet gezind was zich d. betrekking zijner
vrouw* tot d. koning to laten welgevallen,
was eerst in d. Bastille gesloten, later v. haar
gescheiden. Sedert 1686 geheel v. 't hof vet.wijderd, verliet zij Parijs in 1691 on begaf zij
zich in een klooster. Zij ovorl. in Mei 1707,
terwijl zij d. baden v. Bourbon l'Archambault
gebruikte. Haar „Memoires" werden in 1829
in Parijs in 2 dln uitgegeven.
Montesquieu (CHARLES DE SECONDAT, baron
v. Brede en), een der beroemdste schrijvers v.
Frankrijk, ward 18 Jan. 1689 op 't a. zijn vader
behoorende kasteel Brede bij Bordeaux geb.
Hij was eerst lid on daarna president v. 't
parlement to Bordeaux en overt. to Parijs, 10
Febr. 1755. Zijn eerste work waren d. vermaarde
„Lettres Persanes", een geestige hekelende
schildering v. 't leven der Franschen in zijn
tijd (Parijs 1721); dit ward gevolgd door
„Considerations sur les causes de la grandeur
et dela decadence des Romains" (1734) on
door „Dialogues de Sylla et de Lysimaque"
(1748), 't laatste onder d. naam Charles d'Outrepont uitgegeven. Eindelijk verscheen na tango
bearbeiding zijn hoofdwerk, „Esprit des loix"
(2 dln, 1748), in welk meesterstuk hij met d.
grootste scherpzinnigheid d. wetten der volken
in betrekking tot volksleven, zeden on gewoonten ontwikkelde. Daze en zijn overige
werken zijn dtkwijls herdrukt. Villemain
heeft 's mans „Elope" geschreven, dat in 1816
door d. Fransche Academie bekroond is.
Montevideo is d. hoofdstad v. d. ZuidAmerikaansche republiek Uruguay, met 104 500
inw.; zij is gelegen a. d. linkeroever v. d.
La Platarivier op een szthiereiland, dat d. ingang tot d. Baai v. Montevideo afsluit. Onder
d. huizen der regelmatig gebouwde stad,
bijna alle v. eon verdieping on met platte
daken, merken we op d. kathedraal (La. Matriz),
't Congresgebouw, 't regeeringspaleis, 't tolhuis en d. Teatro de Solis. Van d. openbare
pleinen zjjn 't hoofdplein (Plaza Mayor) en
't Constitutieplein d. fraaiste. d. Stad bezit
een universiteit, een museum on een bibliotheek. Meer dan d. helft der hevolking bestaat
nit vreemdelingen; vooral d. Italianen, Basken
en Duitschers zijn er stark vertegenwoordigd.
Montevideo is bovenal handelsstad on voert
hoofdzakelijk buiden, gedroogd en gezouten
vleesch, schapenvellen, wol, talk on Paraguaythee uit; katoenen goederen, tizerwaren, suiker,
tabak enz. worden ingevoerd. In d. haven v.
Montevideo liepen v. 't buitenland in 1885 1249
schepen met 1 232 962 ton binnen. d. Uitvoer
had een waarde v. 16 692 946 pesos, d. invoer
een v. 23 644 944 pesos. d. Eigenlijke haven,
gevormd door d. Baai, is slechts 4,6 M. diep
en verzandt meer en meer; daarom zijn a. d.
westkant der Baai groote dokken v. 7,3 M.
diepte aangelegd. Men vindt er groote saladero's of slachtertjen. — Van Buenos-Ayres uit
als San Felipe gesticht, ward Montevideo in
1828 d. hoofdstad der republiek. 't Depart.
Montevideo is 't kleinste v. alle prov. v. d.
staat en telt op 12 vk. intjlen 185 210 inw.
Monte Viso, een 3845 M. hooge berg in
d. Cottische Alpen a. d. grens v. Italie en
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Frankrtjk. Aan d. Ital. zijde ontspringt d. Po,
a. d. Fransche zijde d. Guil.
Montez (LoLA), een beruchte danseres, geb.
in 1820 to Montrose in Schotland als d. dochter v. een Schotsch officier Gilbert en een
Creoolsche. Nadat haar vader in India, waarbeen ook zij meegenomen was, overl. on haar
moeder hertrouwd was, word noLorEs of LOLA
to Bath on to Parijs opgevoed en huwde zij in
1837 zekeren kapitein James, ,dien zij n. India
volgde, maar spoedig voor goad verliet. Ztj
word nu zoogen. Spaansche danseres en, na
als zoodanig to Dresden, Berlijn on s. Petersburg to zijn opgetreden, kwam zij in 1846 to
Miinchen, waar zij spoedig een alvermogenden invloed over d. zonderlingen, kunstlievenden koning Lodewijk I verkreeg. Zij wendde
dezen invloed ten gunste v. d. liberalen en
tegen d. katholieke richting aan. Toen't ultrarnontaansche ministerie Abel weigerde, haar
op voorstel v. d. koning 't burgerrecht to
verleenen en haar tot gravin v. Landsfeld te
verheffen, moist zij d. koning to bewegen, dit
kabinet to ontslaan. Daarop volgde 14 Aug.
1847 haar verheffing tot d. gravenstand; MONTEZ'
. overmoed en losbandigheid verbitterden 't yolk
eindelijk zoodanig, dat d. koning in haar verwijdering moest berusten. Zij trad nu in 't
huwelijk met luitenant Heald, dien ze echter
eveneens verliet, trad vervolgens (v.1851—'56)
in d. Vereen. Staten on in Australia nogmaals
als danseres op, huwde nog twee malen in
California en overl. als boetelinge 17 Jan.1861
te Astoria (Long-Island), na d, laatste maanden
in 't Mtgdalena-asyl to New-York to hebben
doorgebracht. Zie over haar haar „Autobiography" (1858) en The story of a Penitent"
(1867).
Montezuma, onder wiens regeering 't
koninkrijk Mexico door d. Spanjaarden werd
veroverd, volgde in 1502 zijn vader op. In
1519 landde Cortez met zijn leger in Mexico
on MONTEZUMA (door een oude voorspelling
misleid en verschrikt) hield d. Spanjaarden
voor bovenmenschelijke wezens, a. wie hij
zich bereid verklaarde tot onderwerping. Van
zijn verbijstering teruggekomen, weigerde hij
afstand te doen v. d. troop, doch hij werd door
Cortez gevangen genomen. d. Mexicanen, weigerende iemand, die door vreemdelingen geboeid was, als koning te erkennen, grepen
naar d. wapons en d. Spanjaarden moesten
MONTEZUMA tegen zijn eigen onderdanen beschermen. Doze 'overleefde zijn vernedering
niet lang, doch overl. in 1520. 'zijn laatste
mannelijke nakomeling, Don Martino de
Feruel, graaf v. Montezuma, Spaansch grande,
is 22 Nov. 1836 overl.
Montfaucon (BERNARD DE), 00k MONTEFALCO geheeten, is een tieroemd Fransch oudheidkundige, die in 1655 op 't kasteel Soulage
in Languedoc geb. werd. Hij wijdde zich in
zijn je•lgd a. d. krijgsdienst, doch begaf zich
in 1675, na d. dood zijner ouders, in d. orde
der Benedictijnen v. s. Maur, in welke hij, zoowel als in geheel Europa, eerlang door zijn
talenten een glansrijken naam verwierf. Hij
beoefende zoo wel d. wijsbegeerte on godgeleerdheid als d. gewijde en ongewijde geschiedenis, d. oude en nieu we letterkunde, d. doode
en levende talon. In 1698 deed hij een reis n.
Italie, om d. oudheden aldaar to bezichtigen
en d. oude handschriften to onderzoeken,
waarbij hij zich 't langst in Rome ophield. In
1701 to Parijs teruggekeerd, gaf hij aldaar zijn
„Diarium Italicum" in 't licht. waarin hij een
nauwkeurige beschrijving v. verscheidene oude
g , denkstukken en berichten v. vole tot dien
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tijd onbekende Grieksche en Lattinsche handschriften leverde. Van zijn vele werden noemen wtj slechts d. volgende: „Analecta Graeca"
(gemeenscliap.pelijk met Pruget en Lopin),
,Palaeographia Graeca" (1708), een uitgave v.
Joh. Chrysostomus on d. heiligen Anastasius
on „l'Antiquite expliquee et reprOsentee en
figures" (1719—'24). Dit work (in 't Latijn en
Fransch), dat met d. aanhangsels 15 dln in
folio beslaat on omstr. 1200 koperen platen
bovat (waarop tuss. d. 30000 on 40 000 figuren zijn afgebeeld), draagt wel kenmerken v.
d. overhaasting, waarmee 't verzameld is
doch behelst een menigte zaken, die men
elders te vergeefs zoekt. MONTFAUCON heeft te
veel Feschreven, om altijd d. vereischte zuiverheid en sierlijkneid a. zijn stijl to kunnen
geven. Hij overl. in d. abdtj s. Germain des
Pros to Parijs, 19 Dec. 1741.
een voormalig hertogdom,
Montferrat,
tegenwoordig tot Sardinia behoorende en tuss.
d. Zee-Alpen en d. Po gelegen. 't Was 50 vk.
mijlen groot, kwam in 't begin der 14e eeuw
onder eigene ixtarkgraven, ging in 1536 in
bezit v. Mantua over, werd in 1574 een hertogdom en kwarn in 1703 a. Savoys. d. Hoofdstad was Casale.
Montfoort, een oud stadje in d. Nederl.
prov. Utrecht, a. d. Hollandschen IJsel, halverwege Jutfaas on Oudewater, met 1900 inw.
Men heeft er een oud slot, dat, in d. 12e
eeuw gebouwd, thans als gevangenis voor
jeugdige vrouwelijke veroordeelden dienst
doet; verder een stadhuis, een Hervormde on
een R.-Kath. kerk enz. Landbouw, kaashandel
en 't touwslaan zijn er d. hoofdmiddelen v.
bestaan.
Montfoort (ANTONIE VAN), een Nederl.
schilder, ook wel v. Blokland geheeten, werd
in 1532 to Montfoort geb. on ontving zijn opleiding hoofdzakeltjk v. d. beroemden schilder Frans Floris. Hij beoefende voornameltjk
't kerkelijk of godsdienstig-historisch vak on
onderscheidde zich door goede teekening on
behandeling bij een verdienstelijk koloriet.
Ook in 't uitdrukken v. gemoedsbewegingen
on hartstochten was hij niet ongelukkig. Zijn
portretten, die slechts zelden voorkomen,
waren zeer gezocht. Na geruimen tijd to Delft
to hebben gewoond, waar hij ook gehuwd
was, begaf hij zich in 1572 op reis n. Italie.
d. Invloed dier reis is zeer merkbaar in d. stukken, welke hij na zijn terugkomst to Utrecht
(waar hij zich vestigde) geschilderd heeft.
Daartoe behoorden ook d. schildertjen, die in
1820 to 's-Gravenhage werden verkocht en,
naar men zegt, of komstig waren uit d. boedel
v. Paulus Potter. Zij waren in 1579 vervaardigd en maakten eon kapitaal altaarstuk uit,
„d. Hemelvaart v. Maria" voorstellende, met
twee deuron, v. buiten en v. binnen beschilderd met tafereelen uit 't leven v. Maria.
Sommigen beweren, dat dit work a.Correggio
herinnerde; 't gold f 6100. Doze voorstellingen en eenige andere V. MONTFOORT werden
door P. C. la Fargue e. a. gegraveerd. Hij overl.
in 1583. Tot zijn leerlingen behoorde ook Michiel Mierevelt.
voorMontfort, een kleine gemeente
malig stadje in d. Nederl. prov. Limburg, tuss.
Roermond en Sittard, met 800 inw.
Mont-Genevre, een bergpas a. d.
Fransche grens, tuss. d. Cottische en d. Grajische Alpen gelegen. Hij verbindt d. dalen v.
d. Durance on d. Dora Riparia, ligt 1860 M.
boven d. zee en word in 1802 door d. Franschen begaanbaar gemaakt. Reeds Hannibal
trok waarschijnlijk over d. Mont Genevre, dio
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ook door Marius, Caesar, Karel d. Groote,
Karel VIII v. Frankrijk en vele nieuwere
legeraanvoerders overschreden werd.
IVIontgolfler (JACQUES tTIENNE), d. uitvinder v. d. luchtballon, werd 5 Jan. 1745 to
Vidalonles-Annonai in 't Fransche depart. d.
l'Ardeche geb. Zijn vader had een papierfabriek on tegen diens wil wijdde hij zich
net zijn ouderen broeder Joseph a. d. studie
der wis- on natuurkundige wetenschappen.
Daarna echter namen zij d. fabriek v. hun
vader over. 't Werk v. Priestley over d.
verschill. gassen bracht hem op 't denkbeeld
een luchtvaart to ondernemen met behulp v.
een lichter gas dan d. dampkringslucht. Met
zijn broeder Joseph werkto hij dit denkbeeld
uit en bracht hij 't in toepassing, totdat zij 5
Juni 1783 hun eerste proof in 't openbaar
namen. Daar deze volkomen gelukte, ging
MONTGOLFIER nog in 'tzelfde jaar n. 'Partjs,
waar hij, evenals voor 't hof te Versailles,
zijn proeven herhaalde. d. Beide broeders werden hierop in d. Academie opgenomen. Etienne
kreeg 't kruis v. s. Michel en Joseph een jaargeld v. 2000 francs en hun vader werd in d.
adelstand verheven. Gedurende d. omwenteling werd hij alleen v. d. dood gered door d.
gehechtheid zijner werklieden a. hem ; hij zette
zijn studien voort, bracht vele verbeteringen
in d. papierbereiding tot stand en overt. 2
Aug. 1799 to Servieres.
Zijn broeder JOSEPH MONTGOLFIER was in
1740 geb. Behalve door 'tgeen hierboven reeds
v. hem gezegd is, maakte hij zich ook bekend
door verschill. andere uitvindingen, vooral
door die v. d. waterschroef (baler hydrauliquel
en die v. d. calorimeter. In 1784 volbracht hij
met zes andere personen te Lyon d. derde
luchtreis, welke gemaakt werd. Toen d. omwenteling zijn zaken in vernal bracht, begaf
hij zich naar Parijs, waar hij later aangesteld
werd tot administrateur v. 't Conservatoire
des arts et metiers, v. Bonaparte 't kruis v.
't legioen v. eer ontving on in 1807 tot lid y. 't
instituut benoemd werd. H ij overl. 26 Juni 1810
to Balaruc. Men heeft v. hem behalve eenige
kleinere geschriften ,Discours sur l'aerostat"
(1785), „Mernoire sur ' la machine aerostatique"
(1784) en „Les voyageurs aeriens" (1884).
Montgomery, een graafs. v. 't Engelsche
prinsdom Wales, door die v. Merioneth,
Denbigh. Radnor, Cardigan on Shrop ingesloten. Op ruim 35 vk. mijlen telt 't 70 000
inw. d. Grond is er bergachtig, doch door
talrijke beken, kleine rivieren on moron goed
bevochtigd. d. Dalen en d. oevers der rivieren
zijn vruchtbaar en goed bebouwel. Bevaarbare rivieren zijn er echter fist, daar d.
Severn, die in dit graafs. ontspringt, eerst
op d. grens daarvan voor grootere schepen
bruikbaar wordt. 't Klimaat is er ruw, maar
gezond. d. Voortbrengselen zijn: granen, peulen boomvruchten, vlas, paarden, rundyee.
'schepen enz. voorts eenige dellstoffen, als
lood, zink, koper,
lei- en molensteen. d. Tal'
rtike kudden maken d. grootsten rijkdom des
lands uit.'t Fabriekwezen levert hootdzakeltik
ruwe wollen stoffen, waarvan d. uitvoer niet
zeer belangrtjk is. d. Hoofdplaats, ook Montgomery genoemd, is een vlek niet ver v. d.
Severn, mot nauweltiks 2000 inw. Andere
plaatsen zijn Machynleth, a. d. Dovy, merkwaardig, daar Glendour er in 1402 d. kroon
v. Wales aannam; Newtown, a. d. Severn,
met eenigen handel in kalk; Welsh-pool a.
d. Severn, die hier voor kleine schepen bevaarbaar wordt, met omstr. 7000 inw. on d. voorn.
markt v. 't graafs. voor geweven stoffen.
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Montgomery, d. hoofdstad v. d. NoordAmerikaanschen uniestaat Alabama, a. d.
rivier Alabama en a. d. spoorweg n. Mobile
on Westpoint, met levendigen katoenhandeI
en 21 000 inw. (1890).
Montgomery (GABRIEL DE), een Fransch
ridder, uit een oud Schotsch adellijk geslacht
gesproten; hij had bij 't tournooispel ter eere
v. 't huwelijk v. Philips II met Elizabeth v.
Frankrijk 't ongeluk, koning Hendrik II in 't
rechteroog to treffen, a. d. gevolgen waarvan
d. vorst eenige dagen later overt. MONTGOMERY vluchtte n. Engeland en hij keerde in
1562 terug om in d. gelederen der Hugenoten to strijden. In 1573 moest hij zich op 't,
slot Domfront overgeven en hij werd 25 Mei ,
1574opbevl.CathrindMcsoPaj.

onthoofd.
Montgomery (JAMES), een Engelsch dichter, geb. 4 Nov. 1771 to Irvine (Schotland)„
overl. 30 Apr. 1854 to Sheffield, waar hij als
eon weldoener der armen bekend stond. Hij
was tot 1825 d. uitgever v. 't dagblad „TheSheffield Iris". Voorts schreef hij een bundel
gedichten en verscheidene geesteltjke liederen..
Een verzameling zijner poetische werken met
een autobiographie verscheen in 1854 (4 dln„
nieuwe uitgave in 1 deel, 1875). Zijn nagelaten
werken gaven Holland en Everett uit (7 dln,
1855—'56); zijn levee beschreef Marrat (1879).
Montholon (CHARLES TRISTAN DE), graaf
v. Lee en adjudant-generaal v. Napoleon I,
in 1782 te Parijs geb. Hij trad reeds op jeug
digen leeftijd in dienst bij d. marine on ging in
1797 bij 't leger over. Op 18 Brumaire was ht)
eskadronchef en toonde hij zooveel Uver voor
d. zaak v. Bonaparte, dat deze hem een eeresabel schonk. Hij woonde d. veldtochten in
Italie, Oostenrijk, Pruisen en Polen bij en.
werd bij Wagram als adjudant v. Berthier
zwaar gewond. In 1811 met een staatkundigezending n. 't hof v. d. aartshertog Ferdinand
belast, gaf MONTHOLON vanhier een zeer merkwaardig overzicht v. d. tuestand der Duitsche
hoven en hun vijandige gezindheid tegen.
Frankrijk. Na zijn terugkomst werd hij brigade generaal en werd h&j in 1814 met 't bevel
over 't depart. der Loire belast. Na Napoleon's.
troonsafstand ijlde hij n. Fontainebleau om
dozen zijn diensten a. to bieden, doch hij werd
hierbij afgewezen. In d. „honderd dagen"'
werd MONTHOLON tot generaal-adjudant verheven; hij nam deel a. d. slag bij Waterloo
en vergezelde met zijn huisgezin Napoleon
n. s. Helena, waar hij tot na d. dood deskeizers bleef. Hij werd tot een der executeurstest amentair benoemd en bewaarde eon.
gedeelte V. Napoleons handschriften. Gem,
moeite noch °pottering werden door hem
gespaard om zijn last ten uitvoer to brengen..
Met Gourgaud gaf hij uit: „Memoires pour
servir h l'histoire de France sous Napoleon,
ecrits a Ste Helene sous sa dittos" (8 dln,
1823). Bij d. landing v. Lodewijk Napoleon to
in 1840 werd MONTHOLON als chef'
v. d.' staf des prinsen in diens proclamatie
genoemd, ten gevolge waarvan hij tot 20 jaren
gevangenisstraf veroordeeld werd. Later kreeg7
hij evenwel gratie. In dien tijd schreef hij:
„Histoire de la captivite de Sainte Helene"'
(1846). Na d. Februari-omwenteling went
volksvertegenwoordiger voor 't
MONTHOLON
dep. Charente-Interieure. Hij overl 24 Aug. 1853_
Monthyon (JEAN BAPTISTE ROBERT AUGET,
baron de) of MONTYON. Doze, vooral door zijn,
menschlievendheid bekend geworden staatsman werd 23 Dec. 1733 to Parijs gob. Hij bekleedde verschill. aanzienlijke betrekkingen,
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doch hield zich gedurende d. tijd v. d. omwenteling en 't keizerrtjk in Engeland op. Na d.
xestauratie keerde hij naar zijn vaderland terug
on overl. hij te Parijs, 29 Dec. 1820; zijn groot
vermogen had htj bestemd voor weldadige en
.kunstlievende doeleinden. Ale schrijver heeft
MONTHYON
zich bekend gernaakt door „Re.cherches et considerations sur la population
de la France" (1778); „Eloge de Corneille" (1807);
„Particularites et observations sur les ministres des finances de France les plus celebres"
(1812) en „Exposé statistique du Tonkin" etc.
41811, 2 din).
Monti (varcENzo). Deze vermaarde Italiaansche dichter werd 19 Febr. 1754 te Fusignano in d. Kerkeltjken Staat geb. Na zich te
_Rome en te Parijs te hebben opgehouden,
werd hij hoogl. der welsprekendheid te Pavia
en vervolgens door Napoleon geplaatst bij d.
regeering te Milaan, waar hij later ambteloos
leefde en 13 Oct. 1828 overl. Zijn gedichten
(treurspelen, gelegenheidsgedichten, cantates
enz.) zijn na zijn dood verzameld in „Opere
inedite et rare" (Milaan 1832, 5 dln); zijn
,,Opere varie" waren reeds vroeger opgenomen in d.„Classici Italiani" (Milaan, 1825, 8 dln).
Monti (Arm's), een Duitsch kinderarts, geb.
13 Oct. 1839 te Abbiatograssio bij Milaan, werd
in 1881 titulair en in 1887 werkelijk professor
in d. kindergeneeskunde to Weenen, waar hij
zich weldra zeer verdienstelijk maakte. Een
!zijner belangrijkste werken is ,Krupp and
Diphtheritis im Kindesalter" (2e dr.1885); met
Baginsky geeft htj sedert 1880 't „Archly Air
Kinderheilkunde" uit.
Monticelliet is een rhombisch kristalliseerend, kleurloos, witachtig of grauw, door.zichtig of doorschijnend mineraal, dat iets
harder is dan apatiet, 't soortelijk gew. 3,12
Iheeft, als een isomorph mengsel v. calcium-en magnesium-silicaat, waarin een weinig
magnesium door ijzer vervangen is, beschouwd
.wordt on in d. kalksteen v. d. Monte Somma
- voorkomt.
Montifaud (MARC DE), 't pseudoniem v.
MARIE EMILIE CHARTROUSE, geb. in 1850 te
Pulp; zij huwde reeds op jeugdigen leeftijd
met d. Spaanschen graaf QUIVOGNE, die eerst
secretaris bij Arsene Houssages was, doch
later boekhandelaar werd, om hoofdzakelijk
d. werken zijner echtgenoote, die om hun
-onzedelijken inhoud grootendeels verboden
waren. uit to geven. Van haar werken noemen
we: „Les romantiques", „Les courtisans de
Vantiquite", „Eloys et Abaylard", „Racine
'et le Voisin", „Le lion d' Angelis", „Mme
Ducroissy" (1878) en „Contes drolatiques"
-(1880). Ook op 't gebied der beeldende kunst
is MARC DE MONTIFAUD to huis.
Mon tigny (FLORIS DE MONTMORENCY, baron
v.), volgens Hooft een der wijste en bekwaamste
under d. Nederlandsche edelen, was tevens
een der aanzienlijkste onder hen en, evenals
zijn broeder d. graaf v. Hoorne, ridder v. 't
gulden vlies. Bij 't uitbarsten der onlusten
ten gevolge v. d. door Philips II ingevoerde
inquisitie en bloedplakkaten, koos hij d. zijde
, der burgerij en weigerde hij d. uitvoering der
gewelddadige maatregelen in zijn stadhouderschap Doornik. Met d. graaf v. Bergen n.
Spanje gezonden, ten einde d. koning tot
meer gematigdheid to stemmen, werd htj daar
eerst minzaam ontvangen, daarna met allerlei
uitvluchten opgehouden, eindelijk op een
toren to Segovia gevangen gezet. In een
poging om to ontvluchten teleurgesteld, werd
hij naar een anderen kerker (te Simancas)
•overgebracht, zijn vonnis door d. bloedraad
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opgemaakt en hem een vergif toegediend,
waaraan hij 7 Oct.1570 overl. Volgens anderen
echter werd htj geworgd. — Bekend is in
onze letterkunde 't treurspel „Montigny" v.
H. H. Klijn (Amsterdam 1821); bekend zijn ook
d. schoone bladzijden, a. dozen edele gewijd
door Motley in diens work „The rise of the
Dutch Republic" (zie Motley).
Montilla, een stad in d. Spaansche prow.
Cordova, a. d. spoorweg Cordova—Malaga gelegen; zij heeft een theologisch college on
telt 13 200 inw., die a. laken- en linnenweverij
doen en handel in olio en wtjn drijven.
Montlugon, een stad in 't Fransch depart.
Allier (Bourbonnais) met 24 850 inw.; zij ligt
a. d. Cher, heeft een lyceum en een industrieschool en oefent fabricage v. ijzer-, staal- on
glaswaren, v. spiegels enz. uit, terwij1 in d.
omtrek steenkoolgroeven gevonden worden.
Montmartre, 't hoogste punt - (130 M.) en.
't noordeltjkste stadsdeel v. Parijs, zoo geheeten naar een Marstempel (Mons Martis), die
hierop ten ttjde der Romeinen stond, of naar
een a. d. voet v. d. berg terechtgestelden martelaar Dionysius (Mons Martyrum). Tot a.• d.
revolutie stond op d. top v. d. berg een beroemd Benedictijner klooster, in 1133 gesticht.
30 Mrt. 1814 werd d. Montmartre door d.
Pruisen bestormd on hiermee nam d. slag bij
Parijs een voor hen gelukkig einde. Gedurende d. opstand der Commune v. 1871 werd
't stadsdeel door d. opstandelingen v. batterijen voorzien en werd 't 25 Mei door d. regeeringstroepen bestormd.
Montmirail, een stad in 't Fransche
depart. Marne, a. d. Petit Morin gelegen, met
een fraai slot on 2060 inw. In d. nabtjheid
bevinden zich zwavelbronnen. d. Plaats is
bekend door d. overwinning, die Napoleon
er 11 Febr. 1814 op 't Silezische leger behaalde.
Montmorency is een stadje v. 2000 inw.
in 't Fransche depart. Seine-et-Oise, 4 uur
t. N. v. Parijs. Men vindt er minerals bronnen
on zwavelbaden, die d. naam Enghien dragon,
en vele buitenplaatsen. Montmorency heeft
zijn naam geschonken a. een wereldberoemd
geslacht, waartoe o. a. behoorde d. connetable
v. Frankrijk, omstr. wien men 't volgend
art. zie. In latere tijden werd Montmorency
beroemd, doordien Rousseau er in zijn Ermitage d. „Emile" on d. „Nouvelle Heloise"
schreef.
Montmorency (ANNE DE) werd in 1493 to
Chantilly geb. Hij was een der speelgenooten v. d. jongen hertog v. Angouleme, later
koning Frans I. Op 19-jarigen leeftijd streed
hij reeds in Italie; hij onderscheidde zich bij alle
gelegenheden door mood en beleid en verwierf in d. slag bij Bicocca d. maarschalksstaf.
Bij iederen veldslag, dien hij btiwoonde, werd
hij (volgens d. uitdrukking v. Brantome) „gevangen. genornen, gekwetst of gedood". Op
d. dag v. d. veldslag bij Pavia gevangen gezet
(hoewel hij dien slag niet had bijgewoond,
daar hij op korten afstand v. 't slagveld door
een groote overmaeht omsingeld werd). herkreeg hij door d. vrede v. Madrid in 1526 zijn
vrtjheid; hij werd grootmeester v. Frankrijk en
gouverneur v. Languedoc on was door zijn
uitstekende bekwaamheden als staatsman,
financier on rechtsgeleerde tot a. zijn nederlaag toe d. ziel v. 't bestuur v. Frans I. Bij
d. inval der troepen v. Karel V in Provence
(1536) was 't MONTMORENCY, die d. verwoesting
v. dat gewest doordreef, om daardoor 't vijandelijke leger tot d. terugtocht to dwingen.
wat dan ook volkomen gelukte. In 1538 word
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bij Connetable v. Frankrijk. Zijn gestrengheid
en ruwheid haalden hem echter vele vijanden
.op d. hale, zoodat hij in 1541 d: ongenade des
konings ondervond, 't hof moest verlaten en
10 jaren op zijn goederen doorbracht. Eerst,
toen Hendrik II d. troon besteeg, kwam MONTMORENCY weer a. 't hoofd der zaken. In 1557
leed hij als opperbevelhebber v. 't Fransche
leger d. vreeselijke nederlaag bij s. Quentin,
waar hij gekwetst en met een ztjner zonen
gevangen genomen werd. Hij kocht zijn vrijheid door d. nadeeligen vrede v. Cateau-Cambrosis, waarbij Frankrtjk alle vruchten der
gevoerde bloedige oorlogen verloor. d. Dood
v. Hendrik II en d. troonsbestijging v. Frans
LI hielden hem v. 't bestuur verwijderd, daar
d. Guises, die eon grooten invloed op laatstgenoemden koning hadden, hem v. verraad
beschuldigden en hem een nieuwe ongenade
bezorgden. Na d. korte regeering v. d. laatstgenoemden vorst wist hij niettegenstaande
d. tegenstand v. Catharina de Medicis zijn
invloed terug te krijgen. Hij vormde met
Guise en d. maarschalk de s. Andre 't beroemde driemanschap. In 1562 behaalde hij
btj Dreux een overwinning op d. Hugenoten
onder Conde, terwijl in dezen slag d. bijzonderheid plaats had, dat beide opperbevelhebbers
d. vrijheid verloren. In 1567 sloeg hij d. Hugenoten nogmaals bij s. Denis, doch hem werd
in dien veldslag een doodelijke wonde toegebracht, waaraan hij d. volgenden dag, 11
Nov., te Parijs overl. Tot 't einde toe zijn
-onbuigzaarn karakter be warende, zeide hij
tot d. geestelijke, die hem tot d. dood wilde
voorbereiden: „Laat mij met rust, mijn vader;
denkt gij, dat ik, die tachtig jaren eervol geleefd heb, geen kwartier uurs zou kunnen
sterven?" MONTMORENCY had vijf zonen, die
hem in dapperheid en geestkracht evenaarden: FRANcOIS DE MONTMORENCY, die als maarschalk in 1579 overl.; HENRI DE MONTMORENCY,
maarschalk en connetable, die in 1614 overl.;
CHARLES DE MONTMORENCY, hertog v. Damorik,
die in 1612 als pair en admiraal v. Frankrijk
overl.; GABRIEL DE MONTMORENCY, baron v.
Montberon, die in d. slag bij Dreux sneuvelde,
en GUILLAUME DE MONTMORENCY, Neer V. Thore,
die in 1593 overl.
Montmorency (PHILIPS VAN), Zie Hoorne.
Montoro, een stad in d. Spaansche prov.
Cordova, a. d. Guadalquivir en d. spoorweg
Madrid—Cordova gelegen, met een fraaie keik
en 13 300 inw., die a. laken• en linnenweverij
.en ooftbouw doen.
Montpellier is d. hoofdstad v.'t Fransche
depart. Herault, schilderachtig gelegen op
een heuvel boven d. gekanaliseerde Lez, 10 KM.
t. N. v. d. Middell. Zee; zij heeft, met uitzondering v. d. nieuwe voorsteden, nauwe en
steile straten met ouderwetsche huizen en
telt 56 770 inw. Montpellier is d. zetel v. een
bisschop on heeft vier faculteiten, nl. d.
vanouds beroemde medische faculteit, een
juridische, een wetonschappelijke en eon literarische faculteit; voorts heeft ze een seminarium, een lyceum, een school voor pharmacie, een kunstacademie, een beroemden
botanischen tuin, een sterrenwacht en talriike
wetenschappelijke on liefdadigheids-instellingen. d. Voorn. openbare gebouwen zijn d. dom,
V. 1364, 't Paleis v. Justitie, 't prefectuurgebouw, d. beurs, d. stadsschouwburg en 't
gebouw v. d. geneeskundige school. Een
grootsche aquaduct voorziet d. stad v. water.
In d. omtrek worden olie, wijn en zuidvruchten
verbouwd, in welke producten veal handel
wordt gedreven; d. stad zelf produceert
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kaarsen, brandewijn, likeuren, chemicalion
enz. — Montpellier was in d. 9e eeuw een
dorp; v. 1162-1258 werden Kier vijf concilies
gehouden. In d. godsdienstoorlogen was 't een
belangrijk steunpunt v. 't protestantisme.
Montpensier (ANNE MARIE LOUISE VAN
ORLEANS, meestal bekend onder d. naam Mademoiselle DE), gab. to Parijs 28 Mei 1627, was
d. dochter v. Gaston, hertog v. Orleans, brooder v. koning Lodewijk XIII on v. Maria v.
Bourbon. Vol ear- en staatszucht, nam zij
een levendig aandeel in d. woelingen der
staats- en hofpartijen, vooral tijdens d. Fronde
zoo zelfs, dat zij zich gedurende een viertal
jaren v. 't hof moest verwijderen. Een op
haar 40e jaar aangevangen liefdesgeschiedenis
met d. graaf de Lauzun, veel jonger dan zij,
eindigde na lange tegenwerking v. Lodewijk
XIV on diens rnaitressen in een ongelukkig
huwelijk, dat door scheiding werd ontbonden
en d. prinses zocht haar troost in devotie.
Zij overl. 5 Mei 1693. Belangrijk voor d. kennis v. 't Fransche hof v. haar tijd zijn haar
„Memoires", waarvan d. beste uitgave te
Amsterdam in 1746, 8 dln, 't licht zag.
Montreal, d. grootste stad v. Britsch
Noord-Amerika, is gelegen op een eiland
a. d. mond v. d. Ottawa in d. s. Laurensstroom, die tot bier voor zeeschepen v. 6000
ton bevaarbaar is. 't Benedengedeelte der
stad heeft nauwe straten on over 't geheel
een donker aanzien; 't bovengedeelte, op d.
Mont Royal (vanhier d. naam) gelegen, heeft
breede straten on fraaie gebouwen. d. Voorn.
gebouwen zijn d. Kath. en d. Anglicaansche
kathedraal, 't tolhuis, d. beurs, 't gerechtshof
en d. Bonsecours-Markt. Aan d. universiteit
is d. grootste geneeskundige school v.Britsch
Noord-Amerika. Over d. s. Laurensstroom
voert d. prachtige Victoria-spoorwegbrug. Op
't groote plein staat 't gedenkteeken v. lord
Nelson. Montreal drijft vooral handel in graan,
hout, huiden en ijzer. Belangrijk zijn ook d.
scheepsbouw, d. suikerziederij en d. machinenfabricage. — In 1542 vestigden zich op deze
plaats Fransche kolonisten; 100 jaar later
kreeg zij d. naam Villemarie. In 1760 kwam
d. stad a. Engeland en v. 1843—'49 was ze d.
zetel v. d. Engelschen gouverneur.
Montreux, een stad en gemeente in 't
Zwitsersche kanton Waadt, district Vevey,
a. d. noordoostelijken oever v. 't Meer v. Geneve
gelegen, met 8000 inw. en bekend door haar
zacht klimaat on beschutte Jigging voor d.
noorden• en oostenwinden. Als een „Zwitsersch
Nizza" wordt deze plaats vooral des winters
door vele borstlijders bezocht. d. Gemeente
bestaat uit wel een 20 tal kleinere plaatsjes,
waarvan Clarens, Vernex, Territet en Veytaux d. voorn. zijn. Overal in d. omtrek heeft
men vender tal v. fraai gelegen villa's
en hotels.
Montrose, een havenstad, in 't Schotsche
graafs. Forfar of Angus op een vlak schiereiland a. d. mond v. d. South-Esk gelegen;
zij heeft een museum, een gymnasium. een
seminarium, een theater en twee krankzinnigengestichten en telt 13 050 inw., die
a. vlasspinnerij- en weverij, brouwerij, scheepsbouw enz. doen.
Mont st. Jean, Zie Waterloo.
Montserrat, een oude, beroemde, doch
grootendeels verwoeste abdij der Benedictijnen
in d. Spaansche prov. Catalonia. Zij staat
1200 M. hoog op d. top eener zonderling gevormde rots, die uit verschill. afzonderlijke
spitsen bestaat en daarnaar d. naam Montserrat (doorgezaagde berg) heeft. Daze spitsea
34
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beVatten kluizenaars-grotten, moeilijk to bereiken, terwijl 't hoofdgebouw mode slechts
langs een moeiltjken, in d. rots uitgehouwen
trap toegankelijk is; wat echter niet wegneemt, dat 't klooster, vooral ter vereering
v. een beroemd Maria-beeld, door talrtjke bedevaartgangers bezocht wordt. Op feestdagen
bedraagt 't aantal pelgrims niet zelden 4000,
die er dan wel geen huisvesting, maar toch
spijziging ontvangen.
Monument (Lat. monumentum, v. monere,
herinneren) of gedenkteeken noemt men een
kunstgewrocht, dat bestemd is om d. gedachtenis v. een persoon of een gebeurtenis
levendig to houden. Een monumentum aere
perennius• wordt naar Horat. Oden (III. 30.1)
spreekwoordelijk gebezigd voor een blijvend
onvergankelijk eereteeken, duurzamer dan
koper.
Tot d. monumenten brengt men in 't algemeen ook die tempels, paleizen en zelfs
kleinere kunstwerken der Oudheid, welke zich
door hun bouwtrant, beteekenis of anderszins onderscheiden; meestal echter zijn 't uit
d. aard der zaak praalgraven enz. Monumentaal noemt men een kunstwerk, uit welks
conceptie blijkt, dat 't niet voor een bepaald
persoon of voor een bijzonderen tijd, maar
meer ten behoove v. 't groote publiek en
voor langeren tijd bestemd is. Daarom spreekt
men ook v. een monumentale behandeling.
Zelfs opschriften, schilderijen enz. noemt men
monumentaal, wanneer zij in een bijzonderen
(verheven) stijl zijn uitgevoerd.
Tot d. oudste gedenkteekenen behooren d.
pyramiden v. Egypte (zie Pyramiden), als
graftomben der koningen, alsmede d. Perzische
graven, in d. rotsen in d. nabijheid v. Persepolis uitgehouwen, en d. graftombe v. Cyrus
nabij 't oude Pasargadae. In Griekenland en
heeft men een menigte monumenten
aangetroffen : eerezuilen, triomfbogen, standbeelden en andere. Standbeelden warden in
't bi,jzonder binnen Rome in zulk een overvloed opgericht, dat in 161 v. Chr. d. censoren
Cajus Scipio en Marcus Popilius besloten, ten
einde 't forum eenigszins to ontruimen, alle
standbeelden to laten wegnemen, welke niet
door d. senaat en 't yolk waren opgericht.
In d. Middeleeuwen werden meer monumouton vernield dan men er zag verrtjzen,
doch sedert d. herleving der kunst hebben
bouw- en beeldhouwkunst gewedijverd om
ons gedenkteekenen v. groote mannen en
bijzondere daden to leveren en tegenwoordig
is d. zucht, d. steden met monumenten
to verrijken, misschien grooter dan ooit to
voren. Zie ook d. art. Oudheden, Bouwkunst,
Beeldhouwkunst en Standbeelden.
Monumenta Germaniae historica,
d. i. geschiedkundige gedenkteekenen v.
Duitschland, is d. naam v. een zeer belangrijke verzameling v. bronnen en bouwstolfen
voor d. geschiedenis der Middeleeuwen, welke
omstreeks 1820 door d. Pruisischen minister
Von Stein in vereeniging met George Heinrich Pertz to Hannover en d. boekh.-uitgever
Hahn aldaar op touw word gezet en door
Waitz, Kopko, Giesebrecht, Mommsen, Wattenbach, Abel, Dummler e. a. word gesteund
en voortgezet. 't Is een work v. reusachtigen
omvang, dat ook door d. Duitsche regeering
geldelijk zoowel als zedelijk krachtig ondersteund wordt. d. Tot nog toe verschenen banden (in groot folio) werden gerangschikt in
scriptores (geschiedschrij vers), leges (w etten),
diplomata (oorkonden), epistolae (brieven), antiquitates (oudheden) enz. d. „Monumenta" vor-
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men eon geschiedwerk, dat voor d. studio der.
Middeleeuwen v. onschatbare waarde is.
Monza, een stad, in d. Ital. prov.
en t. N. v. d. stad v. dien naam a. d. Lambro ,
geln;zijt2960w.,hefnsminarie en een gymnasium en drijft veal wijnbouw, zijdoweverij en fabricage v. hoeden en
leerwaren. d. Voorn. gebouwen zijn d. domkerk (in 550 door d. Longobardenkoningin
Theodolinde gesticht en in d. 15e eeuw vernieuwd), waarin men 't graf v. d. stichtster
en d. beroemde ijzeren kroon der Longobarden
bewaart, 't stadhuis en 't koninklijk zomerpaleis.
Mook, een dorp in 't noordeltjkst gedeelte
v. d. Nederl. prov. Limburg, a. d. rechter
Maasoever on een uur t. N. v. Gennep gelegen. 't Was op d. Mookerhoide, dat 14 Apr.
1574 Lodewijk v. Nassau, broader v. prins
Willem I, met 9000 man door 10 000 Spanjaarden onder Sancho d'Avila geheel verslagen word. Doze nederlaag, waarbij graaf
Lodewijk en zijn jongere brooder graaf Hendrik d. heldendood stierven, was hoofdzakelijk
een gevolg v. d. muiterij der Duitsche huurbenden. In d. kerk v. 't naburige Heumen
heeft men in 1891 een monument ter eere v..
genoemde helden opgericht. Administratief
vormt Mook met Middelaar e. a. dorpjes d.
gemeente Mook en Middelaar, die 1300 inw. telt..
Moonen (ARNOLD), een Nederl. letterkundige, gob. in 1644 to Zwolle, was eerst predikant,
to Hardenberg en daarna to Deventer, waar hij
in 1711 overl. Als godgeleerde maakte hij zich
o. a. verdienstelijk door 't verbeteren v. d..
kanselstijl, blijkens zijn bundels: „Abrahams•
roeping" (1715), „Paulus onder d. heidenen"
(1715), „Paulus to Athena" (1720). „Stephanus
d. diaken" (1699, 2 dln), „Davids harpgezangen"'
(1700). Als dichter bezat hij grooten roem,
hoewel zijn verzen d. sporen vertoonen v.
dat verval en die verflauwing, welke in d..
rijmelarijen der 180 eeuw eindigden. Zijn gedichten werden door hem zelf uitgegeven onder
d. titel „Heilige herderszangen enz." (1700);
zijn nagelatene door Poot (1720). Als beoefenaar der geschiedenis gar hij een „Korte
chronyke der stad Deventer" (1714, 2e dr.)
en met Noordbeek en Hoogewal een „Naemketen" der Overijsolsche predikanten (1709).
Als taalkenner eindelijk was hij een der vermaardste Nederlanders v. zijn tijd; zijn „Neder
duitsche Spraakkunst" (1706) maakte grooten
opgang.
Moor (KAREL DE), een Nederl. schilder, 25 ,
to Leiden gob. Zijn vader, een, Febr.165
kunstkooper, wilde hem eerst een geleerde
opvoeding doen geven, maar, zijn aanleg en
zijn voorliefde voor d. kunst ontwarende,.
vertrouwde hij hem a. d. leiding v. Gerard Dou
toe; later schilderde KAREL onder Abraham
v. d. Tempel en, nadat doze in 1672 was overl.,.
onder Frans v. Mieris en G. Schalken. Hij bereikte zoodoende een vrij goede hoogte in
't schilderen v. genre-tafereelen, maar ward
vooral als portretschilder bekend, ook buiten
's lands. Toen hij, op bestelling v. d. Oostenrijkschen ambassadeur, d. portretten der krijgs
holden prins Eugenius en d. hertog v. Marlborough had geschilderd, werden doze naar 't
hof opgezonden en word KAREL DE MOOR ten bewijze v. d. tevredenheid des keizers tot ridder
v. 't Roomsche rijk verheven. Zoowel op dit
gunstbewijs als op zijn geheele persoon was
hij tier genoeg; ten bewtjze kan strekken, dat
hij in 1702 zijn eigen portret a. d. groothertog
v. Toscane zond om in diens galerij v. voorname kunstenaars een plaats to vinden, welke
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toezending door een medaille met d. beeltenis
v. dien vorst beloond went Van 's mans historische voorstellingen vindt men een proef
op 't raadhuis to Leiden, waar in d. oude
schepenkamer een schoorsteenstuk v. zijn
hand zich bevindt, „d. rechtspraak v. Brutus
over zijn zonen" voorstellende. 't Is goad gecomponeerd, vrtj wel geteekend, maar overigens gemani6reerd in d. stip v. G. de Lairesse
behandeld. Van 'tzelfde gehalte is een „Bogentenstuk", dat v. hem op 't raadhuis to 's-Gravenhage wordt gevonden on dat gedagteekend
is 1719. Hij overl. to Warmond in 1738. Zijn etswerk, voornamelijk bestaande uit portretten,
zooals v. J. v. Goijen, G. Dou, F. v. Mieris, of uit
genre-voorstellingen, is zeer zeldzaam. d. Volledigste verzameling daarvan berust in 't
museum to Amsterdam. Zijn zoon Karel Izalk
de Moor was een vrij bekwaam portretschilder,
v. wien men evenwel niets naders west.
Moord, in 't dagelijksch leven niet zelden
algemeon voor elken dood gebezigd, waardoor
iemand zijn medemensch 't leven beneemt,
heat in d. taal der strafwet alleen die doodslag, welke „met voorbedachten rade" begaan
is. Verg. 't art. Manslag.
Moordrecht, een bloeiend dorp en welvarende gemeente in d. Nederl. prov. ZuidHolland, a. d. Holl. IJsel on eon klein uur
t. Z.-W. v. Gouda gelegen, met 2300 inw., die
meerendeels hun bestaan vinden in landbouw,
steenbakkerij, scheepstimmeren e. a. industrie.
Moore (Sir JOHN), een Britsch generaal,
gab. 13 Nov. 1761 to Glasgow; hij streed in
1795 als brigade-generaal in West-.Indict, was
v. 1796—'97 gouverneur v. 't. eiland Santa
Lucia, voerde in 1808 't hulpkorps v. 10 000
Engelschen in d. oorlog v. Zweden tegen
Rusland on Denemarken aan, kreeg nog in
'tzelfde jaar 't opperbevel over 't Britsche
lager in Portugal, drong in Spanje tot Burgos
voort, doch werd 11 Jan. 1809 bij Coruna
doodelijk gekwetst, waarop hij weldra overl.
Zijn leven beschreef zijn brooder (1834).
Moore CrnomAs), een beroemd Engelsch
dichter, 28 Mei 1779 to Dublin gab. Na zich
op d. studie der rechten to hebben toegelegd,
bekwam hij eon post bij d. admiraliteit, die
hij echter door een ander list waarnemen, om
onderwijl d. Vereen. Staten v. Noord-Amerika
to bereizen. Later doorreisde hij, gedeeltelijk
in gezelschap v. Lord Russel, Itali6 on Frankrijk on bleef hij eenigen tijd to Parijs. Nadat hij
in d. laatste jaren zijns levens, ook door 't
sterven zijner kinderen terneergedrukt, zijn
helderheid v. geest geheel had verloren, overl.
141 to Sloperton-Cottage, 26 Febr. 1852. Talrijk
en veelsoortig zijn 's mans gedichten, die
vooral door bevalligheid en levendigheid uitmunten. Gelijk zijn treurspelen tot d. minste
zijner voortbrengselen gerekend worden, wordt
zijn „Lalla Rookh" (1817) tot d. beste gerekend.
Een verzameling v. MOORE'S gedichten werd
voor 't eerst in 1833 uitgegeven. Later legde
hij zich vooral ook op d. geschiedenis v. zijn
vaderland toe, walks toenmaligen toestand
hij in 1823 levendig schilderde in „Memoirs
of the life of captain Rock". Voor d. bekende
encyclopedia v. Lardner schreef hij een zeer
verdienstelijke, doch niet on partijdige „History
of Ireland'. Ook zijn „Travels of an jrish
gentleman in search of religion" (2 dln, 1833)
vond veel tegenspraak wegens d. partijdigheid, die erin doorstraalde. Een veelgeroemde bijdrage tot d. Iersche geschiedenis
daarentegen zijn zijn „Memoirs of lord Fitzgerald" (2 dln, 1831). In 1821 gaf hij d. werden
v. Sheridan, in 1826 diens leven en in 1830
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brieven v. on aanteekeningen over lord Byron
in 't licht. Zijn eigene „Memoirs, journal and
correspondance" zijn door zijn veeljarigen
vriend lord Russell uitgegeven (4 dln, 1833) on
meer dan eons herdrukt.
Mooren (Lat. Mauri, Spaansch Moros, Fr.
Maures) noernt men een aloud yolk in Afrika,
dat zijn voormalige woonplaats a. d. noordwestwaarts gelegen kustlanden v. dat werelddeel nog tegenwoordig in bezit heeft. Hun
eerste onderdrukkers, d. Romeinen, noemden
deze landstreek Mauritania. Zij werden door
d. Vandalen bedwongen, die weder voor d.
Grieken of Byzantijnen moesten wijken; doch
eerlang werden ook deze laatsten door d.
Arabieren of Saracenen verdreven. Toen d.
Arabieren in 711 Spanje veroverden, bevonden
zich vele Mooren onder hun lager, die intusschen Mohammedaansch geworden waren on
tot d. lle eeuw onder d. heerschappij der
Arabieren leefden, toen zij dozen uit hun oude
bezittingen in Afrika verdreven on hier 't
koninkrijk Fez on Marokko stichtten. In Spanje
verjoegen zij bijna gelijktijdig d. Arabieren
uit d. meeste landen, doch zij vereenigden
zich eerlang zoo nauw met d. overwonnenen,
dat beiden een yolk schenen uit to maken.
Men noemde hen Mooren; maar in d. 13e eeuw
word hun heerschappij, door d. overwinningen der phristenen, tot 't koninkrijk Granada
beperkt.
d. Mooren waren een uitmuntend yolk en
onderscheidden zich door een edele gestalts
en fraai gelaat. Overal, waar zij gebied voerden, bloeiden landbouw on nijverheid. Zij beminden d. kunsten en wetenschappen. 't Leenstelsel, dat in d. christelijke landen v. Spanje
zoo veel onheil berokkende, stoorde hun
welvaart niet en hun vredelievendheidjegens
d. Christenen verdient des to moor lof, daar
d. Spaansche vorsten er onophoudelijk op uit
waren, hen uit to roeien. Ferdinand d. Katholieke ondernam 't eerst dit der christelijke
kerk behagelijke werk ; hlj maakte gebruik
v. d. inwendige onlusten in Granada, veroverde
in 1492, na eon ongemeen dapperen tegenstand v. twee jaar, 't rijk met d. hoofdstad v.
dien naam en dwong d. overwonnenen, zich
to laten doopen of slaven to worden. Zij
kozen 't eerste on verkregen d. naam Morisco's
of Maranen, doch bleven heimelijk d. Mohammedaanschen godsdienst getrouw. Philips II
besloot in zijn ijver voor 't Christendom tot
hun algeheelen ondergang. Zijn vervolgingen
veroorzaakten een gewapenden opstand der
Morisco's, na walks clomping. meer dan 100 000
v. hen verdreven werden. Philips III verjoeg
hen eindelijk in 1609 en 1610 geheel on al. Zij
vloden over d. zee n. hun vaderland; doch met hen weken ook d. nijverheid on welvaart
uit 't land der overwinnaars, die hun bekwaamste, arbeidzaamste en welvarendste
medeburgers verbannen hadden. d. Verdrijving
der Morisco's uit Spanje, dat daardoor een
millioen zijner bewoners verloor, was d. voorname oorzaak v. 't inwendig verval v. dat
rijk, waarvan d. gevolgen zich tot in onze
eeuw hebben doen gelden.
Moos (sALomoN), geb. 15 Juli 1831 to Randegg
in Baden, studeerde to Heidelberg, Praag
en Weenen in d. geneeskunde, werd in 1859
privaat-docent in d. oorheelkunde on in 1866
buitengewoon hoogi. a. d. universiteit to
Heidelberg on schreef o. a. „Klinik der Ohrenkrankheiten" (1866) , „Anatomie and Physiologic der Eustachischen ROhre" (1875), „Ueber
Meningitis cerebro-spinalis epidemica"- (1881)
en „Ueber Pilzinvasion des Labyrinths nach
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Diphtheria''. Ook richtte hij met KNAPP op
't „Zeitschrift
Ohrenheilkunde".
Mopsus, d. zoon v. Ampyx en d. nimf
Chloris uit Thessalig, was een beroemd ziener
bij d. Argonauten en tevens bekend als een
der jagers v. 't Calydonische zwijn. Hij
overl. in Libye a. d. gevolgen v. een slangenbeet en werd er door d. Argonauten begraven
en to zijner eere werd aldaar een tempel gesticht, waar voorspellingen geschiedden. —
Een at der° MOPSUS, zoon v. Apollo on Manto,
stichtte Mallos in Klein-Azi6, benevens 't
orakel aldaar.
Mora, een Lat. woord, vertoef, vertraging
beteek.enende. In mora zijn staat voor nalatig,
achterstallig zijn; sine mora beteekent onverwijld, periculum in mora gevaar bij verwijl,
of een vertraging, waarbij gevaar verbonden
is. — _Mora is in Italie en elders ook d. naam
v. een vingerspel, waarbij 't getal der uitgestoken vingers direct geraden moot worden.
Mora (Don JOSE JOAQUIN DE), een Spaansch
dichter on geschiedschrijver, gab. in 1783 to
Cadix, overl. in 1863 ale consul v. Bolivia to
London. Hij scheef o. a. „Leyendas espatiolas"
(1840) on „Cuadro de la historia de los Arabes"
(2 din, 1826) on onderscheidde zich als dichter
vooral op humoristisch on satirisch gebied.
Moraal (v. 't, Lat. moralis zedelijk), zie
Zedenleer. — Moralisch of moreel beteekent
zedelijk, op d. zedenleer gegrond; een moralist is een zedenleeraar, een schrtiver over
deugden on plichten; moraliteit is 't zedelijk
goede eener daad of handeling; moralizeeren
beteekent zedelijke bespiegelingen houden,
levensplichten voorhouden.
Morabadad, een district v. d. divisie
Rohilkhand v. d. Noordwestprovincien v. 't
Britsch-Indische keizerrtjk, gelegen tuns. d.
Ganges in 't W. on d. Ramganga in 't 0.;
't telt op 108 vk. mtjlen 1 115 200 inw., v.
wie ales Hindoes, die levendigen handel in graan
en ooft drijven. d. Hoofdstad, Morabadad, a.
d. Ramganga, telt 67 400 inw.
Moraines, Zie Gletschers.
Morales (Luis DE), een beroemd Spaansch
schilder, in 1509 to Badajoz gab. Men is in
't onzekere ten aanzien zoowel v. d. naam
ans leermeesters als v. zijn lotgevallen. Palomino („Las vidas de los pintores" 1742) zegt,
dat hij steeds in armoede heeft geleefd, voornamelijk omdat zijn schilderijen hem zoo
verbazend veal tijd kostten in verhouding
tot d. prijs, die ervoor betaald word. Hij
verkreeg d. bijnaam EL DIVINO (d. goddehike), omdat hij. uitsluitend heilige onderwerpen behandelde. Om zijn armoedig lot to
verbeteren nam koning Philips II hem in
bescherming en daze wilde hem a.'t Escuriaal
doen arbeiden, maar voor werken v. grooten
omvang was MORALES ilia geschikt. 't Was
voornamelijk to Sevilla, waar hij langen tijd
woonde, dat MORALES werken naliet. Als zijn
voorn. arbeid werd beschouwd een altaarstuk
met deuren in d. sacristy v. N. S. Antigua
in d. hoofdkerk. Vooral d. wijze, waarop hij
d. Christuskop schilderde, was voortreffelijk.
't Museo del Prado bezit twee schilderijen v.
zijn hand. Al zijn werken zijn uitvoerig geschilderd on herinneren door hun koloriet a.
Oorreggio. Ook in d. uitdrukking was hij zeer
gelukkig; in zijn teekening echter vertoont
zich d. droogheid en hardheid der kunst v.
d. 15e eeuw. Hier en daar bevinden zich
schilderijen v. MORALES in d. musea v.
Europa; verreweg d, meeste echter kwamen
. Dr. Waagen, d. heroemden Berlijnschen kunstenaar, niet echt voor. In 't Spaansche mu-
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seum v. 't Louvre to Parijs vindt men onderscheidene v. zijn werken, die under Lodewijk
Philips door d. baron Taylor on d. schilder
Daurats v. Spanje n. Frankrijk warden overgebracht. d. Maarschalk &tilt kocht in Spanje
een uitstekenden Ecce Homo v. dozen kunst°.
naar, later door L. Aristide gegraveerd. MORALES overl. to Badajoz in 1586.
/LI orata (FULVIA OLYMPIA Of OLYMPIA
FULVIA) was een der geleerdste vrouwen v.
haar tijd. In 1526 to Ferrara gab., was zij
reeds vroeg met d. classieke oudheid bekend
on hield ztj op haar 16e jaar openbare letterkundige voorlezingen. Geruimen tijd bracht zij
door bij d. verlichte on 't protestantsch geloof
toegedane Renata, hertogin v. Ferrara, die
haar met haar dochter Anna d'Este verder
liet onderwijzen. Nadat zij met een arts, Andreas Grundler, gehuwd was, moest zij wegens
haar godsdienstige gevoelens haar vaderland
verlaten, waarop zij zich met haar echtgenoot n. Schweinfurt begat Doch daar verloor
zij bij d. plundering der stad door d. markgraaf v. Brandenburg al haar bezittingen on
ook haar boeken. Naar Hammelberg geweken,
zag zij zich eindelijk na eon stormachtige
jeugd in 't bezit gesteld v. een leerstoel in
d. Grieksche letterkunde to Heidelberg. Doch
nog vOOr 't aanvaarden v. dit professoraat
overl. zij in d. genoemde academiestad, 28 Oct.
1555. Haar Grieksche on Latijnsche gedichten
zijn na haar dood door Curio verzameld uitgegeven (Bazel 1558, meermalen herdr). Levensbeschrijvingen v. haar heeft men in 't Latijn
door Noltenius (Frankf. 1731), in 't Duitsch
door Kartschke (Zittau 1808), in 't Engelsch
door eon ongenoemde (London 1834), in 't
Fransch door Bonnet (Parijs 1852), in 't Nederlandsch door Stemler (Amst. 1853).
Moratella, eon stad in d. Spaansche
prov. Murcia, in een vruchtbare streak a. d.
Benamor; zij telt 11 200 inw., die hun bestaan
vinden in linnen- en lakenfabricage, 't bearbeiden v. steenkool- on zwavelgroeven on in
handel in wijn on olijfolie.
Moratin (LEANDRO FERNANDEZ DE), een
Spaansch tooneeldichter, 10 Mrt 1760 to Madrid
gab. Tegen zijn zin tot juwelier opgeleid,
openbaarde hij vroeg een letterkundigen aanleg on verwierf hij al spoedig d. bijnaam d.
Spaanschen Moliere. Ten gevolge v. staatkundige verwikkelingen woonde hij in d.
laatste jaren zijns levens to Parijs, waar hij
21 Juni 1828 overl. d. Volledigste uitgave
zijner werken is die, welke to Madrid in 1830
in 6 din 't licht zag; d. 2 eerste deelen dier
uitgave behelzen zijn uitmuntende geschiedenis v. 't Spaansche tooneel. Een afzonderlijke
uitgave v. zijn „Obras liricas" zag to London
in 1825 en een bloemlezing in Wolf's „Floresta, de rimas modernas Castelanas" to Parijs
in 1837 (2 dln) 't licht.
Morava, d. Slavische naam v. twee rivieren : eon in Moravia (zie March) en een in
Servi.6. d. Laatste, een rechter zijrivier v. d.
Donau, ontstaat uit d. vereeniging v. d. Servische en d. Bulgaarsche Morava. d. Servische
Morava ontspringt in Servie, op eenige mijlen
afstands v. d. Servisch-Bosnische grens en
heeft over 't algemeen een oostel. loop; zij
neemt rechts d. Ibar op. d. Bulgaarsche Morava
ontspringt op d. Sjar Dagh in Albani0, heeft
een noordel. loop on neemt d. Nisjava, d. Topolnitza on d. Morawitza op t. Z. v. Tsjupria
vereenigen zich d. beide rivieren en zij monden
beneden Belgrado in d. Donau uit. d. Morava
is alleen. v. d. vereeniging af, voor kleine
schepen bevaarbaar.
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Moravia (Tsjechisch Morava, Lat. Moravia, Duitsch Mdhren), een markgraafschap en
kroonland v. d. Oostenrijksch-Hongaarsche
monarchie met een oppervl. v. 4040 vk. mijlen
en 2 153 400 inw. 't Grenst in 't N. a. 't Pruis.
graafsch. Glatz en a. Oostenrijksch en Pruis.
Silezie, in 't 0. a. Hongarije, in 't Z. a.
Beneden-Oostenrijk on in 't W. a. Bohemen.
Tot a. d. boven-March en d. beneden-Betsjwa
wordt d. noordel. hoek ingenomen door d.
zuidoostel. uitloopers v. d. Sudeten met d.
Altvader en d. Gesenken, waaraan zich in
't Z. a. d. Oderbronnen 't Odergebergte aansluit. t. 0. v. d. March en d. boven-Oder verheffen zich d. westel. ketens v. d. Karpaten,
nl. d. Beskiden en a. d. Hongaarsche grens
't Witte Gebergte, terwtjl 't land t. W. v. d.
March grootendeels door 't Moravische Heuvelland wordt ingenomen, een trappenland v.
400-500 M. hoogte, waarop zich enkele toppen tot meer dan 800 M. verheffen en dat door
diep insnijdende rivierdalen wordt doorsneden.
't Bestaat uit drie terrassen, die d. voortzetting v. d. drie Boheemsche terrassen vormen
en v. Z. n. N. als Oostenrijksch-Moravische
(in 't N. tot d. Thaya reikend), midden-Moravische (tot d. Schwarzawa) en noordel.-Moravische (tot d. boven-March) terrassen op elk.
volgen. 't Hoogst verheft zich 't in 't middelste terrasland gelegen Iglauer bergland,
dat in d. Jaworschitze tot 836 M. stijgt. Aan
d. middenloop v. d. March verheft zich 't
Marsgebergte. d. Voorn. rivier v. Moravi8 is
d. March (Morava), die rechts d. Sazawa,
Hanna en Thaya met d. Iglawa en links d.
Betschwa opneemt; naar haar draagt Moravia
zijn naam. 't Land heeft over 't algemeen een
zacht klimaat, uitgezonderd 't door d. Sudeten
ingenomen N.; tervill mais en wijn in d.
zuidel. streken nog zeer goed gedijen, komt
in 't N. haver nauwelijks tot rijpheid..d. Bevolking is voor 27 pct Duitsch en voor 't overige
Slavisch (Tsjechen, Slowaken, Polen, Hannaken, Walachen, Podhoraken enz.); 95 pct
v. d. bevolking is Kath., 3 pct Protestant,
2 pct Joodsch. 't Hoofdbestaansmiddel is d.
landbouw. Van d. geheele bodemoppervlakte
wordt 56 pct door akkerland, 27 pct door
bosch, 6 pct door weiden, 8 pct door tuinen,
en 1/2 pct door wUngaarden ingenomen, terwijl 3 pct nog onbebouwd is. Men verbouwt
hoofdzakelijk rogge en haver; voorts gerst
en tarwe, aardappelen en beetwortelen, peulvruchten, vlas, hennep enz. d. Vruchtbaarste
gedeelten v. 't land zijn 't „Kuhlandchen", d.
„Hanna", 't Marchdal en d. laagvlakten a. d.
Thaya, waar ook veel a. ooft- en tuinbouw gedaan wordt. d. Bergweiden bevorderen vooral d.
veeteelt; in d. Beskiden en d. Sudeten wordt
voorts „Sennwirtschaft" uitgeoefend. Van
belang zijn d. ganzen- en paardenteelt in d.
Hanna en ook d. hoender- en bijenteelt; d.
rivieren leveren veel visch. d. Bergbouw bepaalt zich tot 't ontginnen v. steenkool, bruinkool, graphiet en ijzererts. d. Voorn. takken
v. industrie zijn d. fabricage v. beetwortelsuiker, d. linnenwevertj, d. lakenmanufactuur
(Bruno, Iglau en Nam iest) en d. katoenspinnerijen weverij; bovendien bezit 't land belang/like glashutten, tabak- en machinefabrieken,
bierbrouwerijen, brandewUnbranderijen, korenmolens enz. d. Handel is zeer levendig. d.
Hoofdstad v. Moravia is Brunn. — d. Staatsregeling dagteekent v. 26 Febr. 1861; d. Landdag bestaat uit 100 laden; in d. Oostenrijkschen rijksdag is Moravia door 36 afgevaardigden vertegenwoordigd. 't Wapen is een
gekroonde adelaar in rood en goud, omgeven
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door een blauw veld. d. Landskleuren zijn
goud en rood. — Moraviti werd in d. oudste
Wen zijner geschiedenis door Duitschers bewoond, eerst door Quaden, later door Rugiers,
Heruli8rs en Longobarden. In d. 6e eeuw
drongen d. Slavische Moravieffs 't land binnen
en daze breidden zich weldra tot over d. grenzen in Hongarije uit. Onder hen werd Mojinir
d. stichter v. een Moravenrijk, dat onder
Frankische opperheerschappij stond en in d.
9e eeuw door Rastislaw zeer uitgebreid word.
Onder hem vond in 863 't Christendom, door
zendelingen v. d. Griekschen keizer Michael
gepredikt, ingang. Na veelvuldige twisten der
Duitsche koningen met d. Moravische vorsten
sloot koning Arnulf een verbond met d. Hongaren tegen Swatopluk, d. toenmaligen vorst
v. 't Groot-Moravische rijk (zooals 't land
toen heette), zonder dezen echter to kunnen
overwinnen. Doch Swatopluk overl. spoedig
daarop (894) en ten gevolge v. d. dealing v.
't land onder zijn zonen verviel 't rijk en.
kwam 't in 1092, tot d. tegen woordige grenzen beperkt, a. Bohemen, onder w elks leenhoorigheid 't v. 1197 of een eigen markgraafschap vormde. Met Bohemen verviel 't in
1526 a. Oostenrijk, onder welks heerschappij
't sedert d. regeering v. keizer Matthias geen
bijzondere markgraven meer had. In 1849
werd Moravia tot onmiddellijk kroonland v.
Oostenrijk-Hongarije verklaard on 't hertogdom Silezi8, dat er tot nu toe mee was vereenigd geweest, ervan gescheiden. — Zie
Koristka „Die Markgrafschaft Mahren and
das Herzogthum Schlesien" (1860), Weeber
„Das Markgrafschaft Mahren nach seinen
landwirtschaftlichen Verhaltnissen" (1873) on
Dudik „Mahrens allgemeine Geschichte" (11
dln, 1860—'86).
Moravische brooders,
Zie Broedergemeente.
Moray, een Schotsch graafs., zie Elgin.
Morbihan, een Fransch depart. in 't Z.O.
v. Bretagne, met een oppervl. v. 123'12 vk.
mijlen en 535 260 inw.; 't grenst in 't Z. met
een rijk gelede kust a. d. Atlant. Oceaan en
is genoemd naar d. diep insnijdende Golf v.
Morbihan, die door 't schiereiland Ruis v. d.
bocht v. Quiberon is gescheiden. Morbihan
is een Celtisch woord on beteekent kleine zee.
d. Bodem v. dit land is heuvelachtig on verheft zich in 't N. tot d. Montagne Noire. 't
Klimaat is vochtig, d. lucht meestal nevelachtig. Van d. eilanden, die tot 't depart. behooren, is Belle Isle 't grootst. d. Beide rivieren Vilaine en Blavet, die door 't Brest-Nanteskanaal verbonden zijn, zijn bevaarbaar en v.
veel belang voor d. uitvoer v. d. producten
v. 't land, die voornamelijk in boekweit, rogge,
haver, tarwe, aardappels, vlas, hennep en ooft
bestaan. In 't binnenland zijn nog uitgestrekte
onbebouwde moeras- en heidegronden; 't
vochtige klimaat bevordert vooral d. groei
v. 't gran en d. voortreffelijke weiden leenen
zich voor veeteelt; in d. teelt v. rundvee
neemt Morbihan d. eerste plaats in Frankrijk in. Ook d. bijenteelt is v. belang, evenals
d. vangst v. sardijnen, d. oesterteelt en 't
winnen v. zeezout a. d. kusten. d. Industrie is
weinig ontwikkeld; zij levert nog cider, linnenwaren en laken en bewerkt ijzer, waaraan
't land niet arm is. Morbihan wordt in d. vier
arrondissementen Vannes, Lorient, Ploermel
on Pontivy ingedeeld; d. hoofdstad is Vannes.
Morbus is 't Lat. woord voor ziekte. Morbus acutus is een acute of hevige ziekte met
doorgaans snel verloop on staat tegenover
een chronische of slepende ziekte.
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Mordwinen (Russisch Mordwa), een Finache volksstam, a. d. midden-Wolga in d.
gouvernementen Simbirsk, Nishnij-Nowgorod,
Saratow„ Tambow, Pensa en Samara woonachtig. Men schat hun aantal op circa 792 000
zielen, die echter reeds deels hun Finsche
taal vergeten en d. Russische aangenomen
hebben. Zij zijn v. middelbare grootte, toonen
't Mongoolsche type en worden onderscheiden
in d. drie stammen der Moksha's, Erza's en
Kaatajen, waarvan echter d. laatste zoo goed
ale geheel verdwenen is. 't Meerendeel der
Mordwinen belijdt d. Gr.-Kath. godsdienst en
houdt zich bezig met veeteelt, laudbouw en
jacht. d. Mordwinische taal behoort tot d.
Finsch-Oegrischen tak v. d. Oeral-AltaIschen
taalstam.
More (afgeleid v. 't Lat. mos, moris, gebruik)
of ex more beteekent naar gewoonte, naar
aloud gebruik. In denzelfden zin wordan ook
gebezigd d. uitdrukkingen: more majorum
(naar d. gewoonte der voorvaderen), more
solito (naar gebruikelijke wijze) enz. Mores, d.
meervoudsvorm v. genoemd woord, beteekent
zeden; vandaar d. uitdrukking „iemand mores
leeren" voor iemand leeren, hoe hij zich gedragen moot, of iemand tot zijn plicht brengen
enz. 0 tempora, o mores ! is een bekend
gezegde voor: 0 tijden, o zeden!, veelal met
een toespeling op 't verval v. laatstgenoemde.
More (HANNAH). Daze bekende Engelsche
schrijfster was d. dochter v. een onderwijzer
te Stapletown in Glocestershire, waar zij in
1745 geb. werd. Reeds op haar 17e jaar trad
als schrijfster voor 't tooneel op, wat zij
in haar latere levensjaren uit overdreven
godsdienstijver verfoeide. Zij overl. to Clifton,
7 Sept. 1833. Van haar talrtjke werken vermelden wij alleen die, welke in onze taal zijn
overgezet: „d. Twee rijke landlieden"; „d.
Schoenmakers" ens.; „d. Postrijder"; „een
viertal, eon vijftal, een zestal Leerrijke
geschiedverhalen", benevens een „Leerrijk
mengelwerk"; „d. Jeugdige ongehuwde"; „d.
Godsdienst v. het hart"; „Vrouwelijke opvoeding" en „Paulus". — Zie Roberts, „Memoirs
of the life and correspondance of Mrs. H. More"
(1834, 4 din).
Morea, een bergachtig schiereiland, dat
't zuidelijkste gedeelte v. Griekenland uitmaakt en vroeger Peloponnesus genoemd
werd. 't Wordt door een smalle landtong (d.
isthmus v. Corinthe) met 't overige Griekenland vereenigd en door d. golf v. Lepanto,
d. Grieksche zee en d. Archipel bespoeld.
In 't midden verheft zich d. hoogvlakte v.
Arcadi6; t. N. daarvan heeft men d. Cyllene,
t. Z. ervan d. 800 M. hoogen Taygetus of
't Pentedactylogeb. d. Voorn. rivieren zijn er
d. Iri of Eurotas, d. Roefia of Alpheus en d.
Gastonitico of Peneus. d. Lucht is er warm en
gematigd en d. grond vruchtbaar a. koren, zuidvruchten, wijn, olie, zijde, katoen, galnoten
enz. 't Voorn. art. v. uitvoer bestaat in krenten en rozijnen. d.Bevolking v. 't schiereiland
wordt, behalve d. Mainoten, die 't zuidelijk
gedeelte bewonen, op 600 000 Grieken en 4000
Joden opgegeven. Morea bevat d. nomarchien
Argolis, Corinthe, Laconia, Messenie, Arcadia,
Achaja en Elis.
Moreau (JEAN VICTOR), 0011 beroemd
Fransch generaal, 11 Aug. 1763 te Morlaix in
Bretagne geb. Hij studeerde aanvankelijk in
d. rechten, doch, daar hij hierin geen behagen
vond, nam hij dienst als soldaat. Zijn familie
wist hem echter los to koopen en nu vervolgde hij to Rennes zijn eerste studien. In
die stad kreeg hij grooten invloed op d.
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studeerende jeugd; hij koos d. partij v. 't parlement tegen 't Fransche hof en wendde daarna,
toen 't parlement zich tegen d. btjeenroeping
der algemeene staten verklaarde, ztjn macht
tegen dit. Door zijn medeburgers geacht, werd
hij tot aanvoerder v. 't bataljon vrijwilligers v.
Rennes gekozen. Als zoodanig woonde hij d.
veldtocht v. 1792 onder Dumouriez bij en
toonde hij zulke zeldzame talenten en zooveel
moed, dat hij spoedig v. trap tot trap opklom
en 't in 1794 reeds tot d. rang v. divisie-generaal gebracht had. Met 't bevel over een
afzonderlijk korps in Vlaanderen belast, nam
hij Meenen, IJperen, Brugge, Ostende, Nieuwpoort, 't eiland Kadzand en 't fort Sluis. Te
midden v. daze voordeelen vernam hij d. dood
zijns waders, die door d. omwentelingsmannen
op 't schavot gebracht was. In d. eerste
opwelling zijner verontwaardiging wilde hij
zijn degen verbreken, doch, tot bezinning
gekomen, besloot hij zich to wreken, zooals
een groote ziel betaamt. — Een gedeelte v.
d. roam des winterveldtochts v. 1794 komt
a. MOREAU toe on in 't voorjaar v. 1796 kreeg
hij 't opperbevel over d. Rijn- en Moezelarmee,
ter vervanging v. Pichegru. Hij opende
daarmee in Juni d. veldtocht, die d. grondslag
v. zijn militairen roam werd. Hij trok bij
Kehl over d. Rijn, wierp zich op d. zeer verspreide vijandelijke korpsen, sloeg 5 Juli d.
generaal Latour bij Rastadt en 4 dagen later
d. aartshertog Karel bij Ettlingen on drong
d. Oostenrijkers tot d. Donau terug. d. Laatste
wendde zich nu behendig tegen Jourdan, die
in Beieren ageerde, on liet Latour tegenover
MOREAU. Daze durfde 't plan v. 't Directoire
niet verandoren on in plaats v. d. aartshertog
to volgen bepaalde hij zich tot gevechten
met Latour. Toen hij echter d. terugtrekkende beweging v. Jourdan vernam en vreesde,
dat d. aartshertog Karel zich naar d. Neckar
zou wooden om hem d. terugtocht of to
snijden, vatte hij 't voornemen op in elk
geval met zijn leger die rivier . to bereiken. 11 Sept. begon hij dozen beroemden
terugtocht. Hij trok door 't dal v. d. Donau
terug, doortrok, onder tallooze bezwaren on
door vijanden omringd, al strijdende d. passers
v. 't Schwarzwald en kwam na 40 dagen in
d. omstreken v. Hunningen, waar hij in d.
nacht v. 24 Oct. over d. Rijn ging.
20 Apr. 1797 trok hij op klaarlichten dag
in 't gezicht v. d. vijand opnieuw over d.
Rijn; hij hernam 't fort Kehl on maakte 4000
gevangenen; d. wapenstilstand v. Leoben
maakte echter spoedig een einde a. dozen
veldtocht. In dozen had MOREAU toevalligerwijze d. correspondentie v. Pichegru opgelicht; hij verzweeg echter aanvankelijk dit
geheim, doch deelde 't 17 Fructidor a. 't
Directoire mee. Hij bleef evenwel verdacht
bij 't bewind, hoewel in genoemde papieren
uitdrukkelijk vermeld stond, dat men op zijn
medewerking niet rekenen moest, on verloor
na d. Coup d' Etat v. 18 Fructidor zijn bevelhebberschap.
Eerst in 't volgend jaar stelde men hem
onder SchOrer als inspecteur-generaal bij 't
leger v. Italie aan. MOREAU trachtte dozen
onbekwamen bevelhebber in 't algemeen
belang met raad en daad bij te staan, maar
werd met trots afgewezen. Toen echter
't leger na d. slag bij Magnona over d. Mincio
en Oglio tot a. d. Adda terug moest gaan,
bood Scherer hem vrijwillig 't opperbevel
aan. MOREAU, die nu met een ontmoedigd
leger v. 25 000 man, 't hoofd moest bieden
a. 80 000 Russen en Oostenrijkers, leverde eerst
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a. 'Suwarow 't bloediga gevecht bij Cassano,
trok daarop in 't Genueesche terug, rukte
evenwel in 's vijands rug en rechterflank
weder voorwaarts en sloeg d. generaals
Bellegarde en Seckendorf op 19, 20 en 21 Juni
in d. vlakte v. Marengo. Door deze stoute
manoeuvre belette hij Suwarow 't leger v. Macdonald geheel te vernietigen en gaf hij dozen
d. gelegenheid zich met hem to vereenigen.
Ondanks deze gewichtige diensten ontnam
't Directoire hem 't opperbevel, dat a. Joubert
gegeven werd. Na d. ongelukkigen slag bij
Novi, waarin die jonge veldheer sneuvelde,
moist MOREAU d. terugtocht zoo meesterlijk
to leiden, dat d. overwinning voor d. vijand
goon ge volgen had. Hierop keerde hij n. Parijs
terug en was hij Bonaparte op 18 Brumaire
behulpzaam. Doze gaf hem daarop 't opperbevel over d. legers v. Rijn en Donau. Met
120 000 man op 25 Apr. 1800 over d. Rijn
getrokken, was zijn marsch een onafgebroken
reeks v. overwinningen. Hij sloeg d. 140 000
man sterke Oostenrijkers onder Kray bij
Engen, Moskirch, Biberach en Menmingen,
verdreef hen uit hun sterke stelling bij Ulm
en trok over d. Donau. Na d. overwinningen bij
Hochstadt, Nordlingen en Neuburg drong hij
tot Regensburg vooruit; hij' belette Munchen
.en eindigde dien schitterenden veld tocht met d.
overwinning bij Hohenlinden (3 Dec.). Hierop
drong hij tot op 10 mijlen v. Weenen door en
sloot hij 25 Dec. met d. aartshertog Karel d.
wapenstilstand to Steyer, die door d. vrede
v. Luneville word gevolgd. Na zijn terugkomst
word hij door Bonaparte op d. vleiendste
wipe ontvangen on hij scheen ook tevreden
met zijn stelling. 't Onbepaalde gezag, dat
Bonaparte al spoedig uitoefende, eenerzijds
en d. aansporingen v. zijn jonge, eerzuchtige
gemalin anderzijds maakten langzamerhand
zijn ontevredenheid en eerzucht gaande. d.
Spanning tuss. d. eersten consul en MOREAU
vermeerderde steeds en diens landgoed Grosbois word d. verzamelplaats v. alle ontevredenen. Bij d. ontdekking v. 't komplot v.
Oadoudal en Pichegru tegen Bonaparte's
leven word MOREAU door vele getuigen v.
verstandhouding aangeklaagd, terwijl eenige
brieven zulks bevestigden. Hij word daarop
15 Febr. 1804 in hechtenis genomen on voor een
afzonderlijk gerechtshof gevoerd, dat hem tot
-een tweejarige gevangenschap veroordeelde,
welke straf echter in ballingschap veranderd
werd. Savary bracht d. gevangene n. Cadix,
waar MOREAU zich met zijn huisgezin in 1805
n. Noord-Amerika inscheepte. Na eenigen tijd
rondgereisd to hebben, vestigde hij zich to
Morisville, bij Trenton in Nieuw-Jersey. Hier
leefde hij in stilte en zag hij d. loop der gebeurtenissen uit d. verte aan, toen hem in 1813
verschill. aanbiedingen door d. vijanden v.
Frankrtjk gedaan werden. Hij verliet in 't geheim d. Vereenigde Staten, door een Russischen agent vergezeld, kwam 26 Juli 1813 to
Gothenburg, had kort daarna een samenkomst
met zijn vroegeren krijgsmakker Bernadotte,
d. kroonprins v. Zweden, en begaf zich daarop
naar keizer Alexander, die hem met onderscheiding ontving en met wien hij 't plan
voor d. veldtocht ontwierp. Hij begeleidde d.
keizer, als Russisch generaal gekleed, op d.
marsch n. Dresden; 27 Aug., terval hij zich
met Alexander onderhield, verbrijzelde een
Fransche kanonskogel hem d. beide beenen; zij
werden hem geamputeerd en hij overl. 2 Sept.
to Laun in Bohemen. Zijn lijk werd n. s. Petersburg gevoerd en daar op 12 Oct. plechtig ter aarde besteld. Met hem was ontegen-
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zeggelijk een der grootste veldheeren v. d.
Napoleontischen tijd ten grave gedaald. Men
zie over hem : Beaucharnps, „Vie politique,
militaire et privee du general Moreau" (Parijs
1814), en „Leven en daden v. Moreau" ('s-Gravenhage 1802).
Moreelse (PAUL), een Nederl. schilder,
architect en houtsnijder, in 1571 to Utrecht
gob. Hij was een leerling v. Michiel Mierevelt
en een good portretschilder, die echter ook in
't historische yak verdienste bezat. Hij begaf
zich voor zijn studio n. Italie en vestigde
zich na zijn terugkomst to Utrecht, waar hij
in 1618 lid v. d. vroedschap der stad en later
burgemeester word. Van zijn bekwaamheid
als bouwmeester getuigde d. thans gesloopte
Katharijnepoort to Utrecht, waarvan d.nauwkeurige af beelding op 't raadhuis aldaar wordt
bewaard. In d. s. Katharina-kerk to Mechelen
vindt men v. hem een voorstelling v. d. „Aanbidding der wijzen uit 't Oosten". 't Museum
to Amsterdam bezit v. zijn hand eon portrpt
v. Maria v. Utrecht, weduwe v. Johan v.
Oldenbarnevelt, on een portret als herderin in
1817 to Leiden aangekocht voor f 2150) en dat
to 's-Gravenhage 't portret v. Catharina Christina v. Nassau en dat v. een prinses v. Hanau.
MOREELSE overl. to Utrecht in 1638. Matham
graveerde naar hem 't portret v. A. Bloemaert,
Swanenburg dat v. Ernst Casimir v. Nassau en
„Esau zijn eerstgeboorterecht verkoopende", A.
Blooteling „'t Berouw v. Petrus" en J. Matham
„Mars door Venus ontwapend". Nagler vermeldt twee houtsneden v. MOREELSE, „Lucretia
zich zelf om 't leven brengende" en „Amor
tuss. twee jonge vrouwen in antiek costuum".
Morel (AUGUSTE BENEDICTE), een Fransch
krankzinnigenarts, geb. in 1809 to Weenen
als noon v. een Fransch officier; hij word in
1848 directeur v. 't krankzinnigengesticht
Mareville bij Nancy on in 1856 v. dat to St.-Yon
bij Rouaan, waar hij 30 Mrt 1873 overl. Hij hield
zich vooral bezig met d. nasporing v. 't ontstaan v. zielsziekten en schreef o. a. „Traits
des malades mentales" (1860) en „Traits de
la medecine logale" (1866, onvoltooid).
Morelia, d. hoofdstad v. d. Mexicaanschen
bondstaat Michiocan, in een heerlijk bebouwde
streek met een zacht klimaat en 41 mijlen
t. W.-N.-W. v. Mexico gelegen; zij heeft een
kathedraal, een priesterseminarie, eon regeeringspaleis, verscheidene armenhuizen en een
waterleiding en telt 24 000 inw., die a. d. fabricage v. katoenwaren, tabak, sigaren en
kaarsen en a. brouwerij doen. Morelia word
in 1541 gesticht, heette tot 1828 Valladolid en
draagt zijn tegenwoordigen naam n. d. priester
Morelos, d. aanvoerder v. een vrijschaar.
Morellet (ANDRE), geb. to Lyon 7 Mrt 1727
en overl. to Parijs 12 Jan. 1819, was een zeer
vruchtbaar schrijver. Zijn „Manuel des inquisiteurs" (Parijs 1762) was een te Rome door
hem geschreven uittreksel uit Eymeric's „Directorium inquisitorum". Hij sloot zich aan
bij d. encyclopedisten en verdedigde hen tegen
d. aanvallen v. Palissot (zie Palissot). Zijn
„Observations sur la forme des +Rats de 1614"
(Parijs 1788) hadden een staatkundige strekking, voor welke hij bij d. uitbarsting der
omwenteling zelf terugdeinsde, zoodat hij
met al zijn verbeteringsdenkbeelden tot haar
verklaarde tegenstanders behoorde. Zijn staatsbegrippen zijn o. a. nedergelegd in zijn „Melanges de litterature et de philosophie du
XVIII siècle" (Parijs 1818, 4 dln). 's Mans
„Memoires", door Lemoncey uitgegeven (Parijs
1821, 2 dln), zijn zeer belangrijk voor d. geschiedenis v. zijn tijd.
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Morelli (GIACOMO), een Ital. oudheidkundige, 14 Apr. 1745 to Venetie geb. Zijn eerste
arbeid was een bibliographische catalogus der
manuscripten in d. booker v. Farsetti (Venetie
1771—'80, 2 dln), spoedig gevolgd door „Dissertazione storica intorno alla publica libreria
di S. Marco" (Venetie 1774) en door een „Catalogus Mss. Latt. Bibl. Nani" (Venetie 1776).
In 1778 word hij bibliothecaris der boekertj v.
s. Marcus in zijn vaderstad, omtrent welke
hij zich zeer verdiensteltjk maakte. Geleerd
is zijn „Bibl. Mss. Graec. et Lat." (Bassano
1802). Hij overl. 5 Mei 1819, kort na d. uitgave zijner „Epistolae VII variae erudition's"
(Padua 1819). Zijn „Operelle" zijn na zijn dood
verzameld uitgegeven (Venetie 1820, 3 din).
Morelli (GIovANNI), een Italiaansch staats
man en kunstschrijver, geb. 25 Febr. 1816 to
Verona, maakte voor zijn kunststudien verscheidene reizen, was sedert 1848 verscheidene
jaren op politiek gebied werkzaam, werd in
11173 senator v. 't koninkrijk Italie en overl.
28 Febr. 1891. Onder 't pseudoniem Iwan Lermolieff schreef hij talrijke opstellen voor Liitzow's
„Zeitschrift flu bildende Kiinste". Zijn belangrijkste work, dat zeer veel opgang maakte, is
„Die Werke italienischer Meister in den Galerien von Miinchen, Dresden and Berlin" (1880).
Morelly, een Fransch socialistisch schrijver v. d. 18e eeuw; v. zijn leven is niets bekend; hij schreef 't work „Le prince, les
delices du coour, ou traits des qualites d'un
grand roi" (2 din, 1751) en „Le code de la
nature" (1755, nieuwe uitgave 1841), dat langen
tijd ten onrechte a. Diderot word toegeschreven.
Moresnet is d. naam zoowel v. een Belgisch dorp, op d. grens v. Limburg, Luigi. on
d. Rijnprovincie gelegen, dat 2000 a 3000 inw.
en belangrijke zink-, tin-, lood. en kolenmijnen
heeft, als 't daarnaar genoemde onzijdig gebied,
dat sedert 1816 nog altijd op d. Nederlandsche,
Belgische en Pruisische grens gelegen is; dit
staat ook bekend onder d. naam Altenberg of
Vieille Montagne en beslaat een oppervl. v. nog
geen 6 KM. 2, d. i. ruim een uur gaans lang
en breed. Reeds in d. 15e eeuw vindt men v.
d. bergwerken v. dit Vieille Montagne, op
d. weg v. Akon n. Luik gelegen, melding
gemaakt.
Morgagni (JOHANNES BAPTISTA), een der
grootste geneeskundigen v. d. 18e eeuw, word
25 Febr. 1682 to Forli uit een adellijke familie
geb. Hij was nauwelijks zeven jaar, toen hij
zijn vader verloor. Na snelle vorderingen in
d. oude en nieuwe talon to hebben gemaakt
begaf hij zich n. Bologna om te studeeren
en hij knoopte daar kennis aan met Valsalva, die zijn vriend en leermeester word.
Zijn ijver voor d. studio stelde hem weldra
in staat, niet alleen om Valsalva te helpen
bij d. bewerking v. diens uitgebreid work
over 't gehoor, maar tevens om dion hoogl.
bij afwezigheid to vervangen. MORGAGNI had
zulk een aanleg voor studio, dat hij spoedig
d. natuurwetenschappen in hun geheel doorloopen had. Een bijzondere voorliefde bezat
hij voor d. ontleedkunde, zoodat hij op zijn
24ste jaar zijn „Adversaria anatomica prima"
uitgaf, een work, waarin verscheidene ontdekkingen, nieuwe gezichtspunten en belangrijke anatomische terechtwijzingen vervat
waren. Na verscheidene jaren to Bologna to
hebben doorgebracht, begaf hij zich n. VenetiC on Padua, waar hij met d. uitstekendste mannen kennis aanknoopte, o. a. met
Guglielmi en Lancisi, on belangrijke proeven
over physica en vergelUkende ontleedkunde

MOR.
nam. Toegerust met een veal omvattende kennis, keerde MORGAGNI naar zijn vaderstadl
terug om d. kunst v. zieken to behandelen
to leeren. Maar d. neiging, die hij voor
onderwijs bezat, deed hem in 1712 besluiten
d. leerstoel voor theoretische geneeskundo
to Padua aan to nemen. Toen hield hij zich
onledig met d. voortzetting v. zijn „Adversaria anatomica", waarin hij overal nieuvir
licht ontstak, 'tzij hij 't fijnere weefsel v.
verscheidene voor hem slecht waargenomeri
organen ontdekte, 'tzij hij met glans a.
scherpe critiek, die Bianchi zich had veroorloofd, weerlegde of d. dwalingen, welke Mangetus in zijn „Theatrum anatomicum" had
opgeteekend, aantoonde en verbeterde. d.
Schitterendste loftuitingen vielen hem hierbit
v. d. grootste ontleedkundigen v. zijn tijd
ten deal, onder wie Ruysch, Boerhaave, Heister, Winslow, Hoffmann, Mead, Sennac
Meckel. Eenige jaren later werd a. MORGAGNI
d. eerste leerstoel voor anatomie to Padua.
opgedragen. Intusschen verspreidde zich zijn
roam meer en meer en doze deed hem opnemen
in d. Royal Society te London, in d. AcademiP
des Sciences to Partis, in 't Gesellsch. der
Naturforscher to Berlijn, s. Petersburg enz. d.
Stad Forli, trotsch op d. room a. MORGAGNI
't Licht to hebben gegeven, deed gedurende
zijn leven in 't paleis zijn busts met een zeer
vleiende inscriptie plaatsen. d. Lessen v. MORGAGNI werden alttjd door een groote menigte
hoorders uit alle klassen bijgewoond. Hij
overl. in d. hoogen ouderdom v. bijna 90 jaar
6 Dec. 1771. MORGAGNI was een vriend v.
Haller, die hem noemde : Vir ingenii, memoriae,.
studii incomparabilis (een man v. een onnavolgbaar vernuft, geheugen, kennis). d. Kennisv. MORGAGNI bleef niet alleen beperkt bij d.
geneeskundige vakken; zijn uitgebreide ge)merdheid omvatte d. philologie, d. critiek,.
d. geschiedenis en d. antiquiteiten, zooals uit,
d. velgende werken blijkt: „Adversaria anato•
mica prima" (Bologna 1706), „Adversaria (mania" (Padua 1719), „Nova institutionum mod!.
carum idea" (Padua 1712), In Aurel. Cornel.
Celsum et Quintum Soren= Samonicum epistolae quatuor" (Hag. Com . 1724), „Epistolae
anatom. duae, novas observationes et animadversiones continentes", bij d. door hem bezorgde uitgave v. Valsalva's werk gevoegd
(Leiden 1728), „Epistolae anatomicae duodeviginti" (Venetie 1740) en „De sedibus et causis
morborum per anatomen indagatis" (Venet.
1762, 2 din). Di! laatste is 't uitstekendste
work, dat MORGAGNI geleverd heeft; 't bevat
d. helderste denkbeelden over ziektekundiga
ontleedkunde en kan nog als vraagbaak dienen voor vele gedeelten v. dit door hem gevormde vak. 's Mans „Opera omnia" werden
door A. Larber uitgegeven.
Morgan (Lady SYDNEY), geb. OWENSON, 8011
Engelsche schrijfster. geb. in Dec. 1780 to
Dublin, huwde in 1812 met Sir Charles Morgan
(overl. in 1843) on overl. 13 Apr. 1859 to Londen. Zij schreef een reeks romans, als „s.
(1804), The wild Irish Girl" (1806) en „O'Donnel"
(1814), voorts d. werken „France" (2 din, 1817)
en „Italy" (2 din, 1821) en een philosophische
geschiedenis v. d. vrouw, getiteld The book
without a name" (1841). Haar leven beschreef
Fitzpatrick (1860).
Morganatisch huwelijk (Matrimonium
ad morganaticam of rnatrimonium ad legent
salicam), ook huwelijk met d. linkerhand geheeten, is een echtelijke vereeniging, aangegaan onder d. voorwaarde, dat d. vrouw noch
d. naam, noch d. titel of 't wapen v. d. man

MOR.

537

zal voeren en dat ook d. kinderen, uit dit hu welijk geb., genoemde rechten zullen missen en
evenmin als wettige erfgenamen v. hun vader
zullen aangemerkt worden. Gelijk vanzelf
spreekt, kan zulk een soort v. huwelijk alleen
daar bestaan, waar d. adel geen wettigen echt
kan sluiten dan met vrouwen uit denzelfden
stand en d. kinderen, door een edelman bij
een niet adelltlke vrouw verwekt, d. wettige
geboorte missen. Volgens sommigen nu beet
zulk een huwelijk, tuss. personen v. onderscheiden stand gesloten, reeds op zich zelf
een morganatisch huwelijk; volgens anderen
komt die naam alleen toe a. een huwelijk,
waarbij men omtrent d. gevolgen v. een ongelijken echt uitdrukkelijk is overeengekomen,
en kan die overeenkomst ook gemaakt wordeu tuss. een man en een vrouw, die overigens met alle wettige gevolgen zich hadden
kunnen verbinden. Bij ons te lande kent men
geen v. deze beide soorten v. onvolmaakte
echtverbintenissen; alleen d. troonopvolger
moet geb. zijn uit een huwelijk, waaraan d.
Staten-Generaal hun toestemming hebben
verleend.
Morgarten is een heuvelachtige streek
a. d. oostelijken oever v. 't meer Egeri in 't
Zwitsersche kanton Zug. d. Naam is bekend
geworden door d. schitterende overwinning,
op 6 Dec. 1315 door d. bewoners der kantons
Schwyz, Uri en Unterwalden (ten getale v.
niet meer dan 1600 man) op 't leger v. Frederik, hertog v. Oostenrijk, behaald, welk
laatste 20 000 man sterk was. 't Grootste gedeelte v. 't Oostenrijksche leger bleef op 't
slagveld; d. hertog zelf ontkwam ternauwernood d. dood. Twee dagen later sloten d. drie
kantons een eeuwig verbond, waarbij zich
allengs andere kantons aansloten en dat tot
d. geheele zelfstandigheid v. d. Zwitserschen
staat heeft geleid.
Morgen. d. Morgen is een landmaat, die
in d. verschill. landen zeer verschillend v.
grootte is. d. Vroeger in Nederland gebruikeDike was d. Rijnlandsche morgen, gelijkstaande in oppervl. met 0,8515584 H.A. Deze
werd verdeeld in 600 vk. roeden, elk v. 144
vk. voeten. d. Oorsprong v. d. benaming
„Morgen" is niet met zekerheid op te geven.
Morgenrood, Zie Schemering.
Morgenster, Zie Venus.
Morgenstern

(CHRISTIAN ERNST BERN

een landschapschilder, geb. 29 Sept.
1805 te Hamburg, vestigde zich in 1829 te
Miinchen, waar hij 27 Febr. 1867 overl. Zijn
landschappen, veelal bij maneschijn, v. d.
hooggebergten v. 't noorden en zuiden en v.
d. vlakke streken v. N.-Duitschland getuigen
v. veel poetischen aanleg. In 'tzelfde genre
als hij schilderde zijn zoon KARL ERNST MORGENSTERN, geb. in 1847 te Mfmchen, overl. 16
Jan. 1893 te Frankfort a. d. Main.
(LINA), geb. BAUER, een
Morgenstern
Joodsche schrijfster, ook bekend door haar
bemoeiingen voor 't algemeen welzijn, geb.
25 Nov. 1830 te Breslau; sedert haar huwelijk
met THEODOOR MORGENSTERN (1854) woont zij
in Berlijn, waar zij ijverig meewerkte a. d.
verbetering v. d. kinderopvoeding en d. positie
v. d. vrouw in 't maatschappelijke leven;
tevens richtte zij hier verscheidene vereenigingen op (in 1866 bijv. die v. d. Borlijnsche
Volkskeuken). Zij schreef o. a. „Das Paradies
der Kindheit" (1860, 5e dr. 1884), „Universalkochbuch" (1881) en „Die Frauen des 19 Jahrhunderts" (1888). Sedert 1874 is ze redactrice
v. d. „Deutsche Hausfrauenzeitung".
Morghen (RAFFAELLO), eon beroemd ltaliHARD),
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aansch graveur, werd 29 Juni 1758 to Florence
geb. Zijn geslacht was oorspronkeltjk uit Montpellier afkomstig; zijn vader, Philippe, zelf
graveur, was gehuwd- met d. dochter v. d.
hofschilder des konings v. Napels, Liani. RAPHAEL toonde reeds vroeg veel aanleg voor
d. kunst, waarin hij door zijn vader en zijn
oom Johannes Elias werd onderwezen. Met
bijzondere voorliefde legde hij zich op 't landschap toe en hij bestudeerde ook d. bouwkunst.
Reeds op jeugdigen leettljd moest hij zijn vader
behulpzaam zijn bij 't graveeren v. gezichten
op beroemde punters en plaatsen, welke door
dozen werden uitgegeven. 't Landschap bleef
hij echter beoefenen on hij werd door d.landschapschilder G. B. Tierce op diens reizen
meegenomen, terwijl hij bovendien ijverig
naar 't levend model studeerde. Een v. MORGHEN'S eerste platen is d., in d. manier v.
Callot gegraveerde afbeelding eener maskerade, welke d. koning v. Napels in 1778 in
Campagna felice hield. In datzelfde jaar begaf
hij zich n. Rome, waar hij onder d. leiding kwam
v. d. voortreffelijken graveur Volpato. Een
zijn eerste werken, onder deze hiding vervaardigd, is een kopie naar E. Sadeler, Christus
na zijn opstanding met Maria Magdalena in
d. hof voorstellende. Door doze en meer andere
proeven gunstig bekend geworden, vond
alras aanmoediging en work. Reeds in 1781
graveerde hij d. beide fraaie platen naar
Raphael Sanzio, d. „Poezie" on d. „Theologie".
In 'tzelfde jaar huwde hij d. eenige dochter
zijns leernaeesters, Domenica. In 1787 verscheen
d. „Aurora" naar Guido Reni's plafondschildertj, waarin d. etsnaald in zijn manier voor
d. graveerstift ter ztjde werd gelegd. In 179(}
begaf MORGHEN zich n. Napels om zijn familie
to bezoeken; hij graveerde er 't portret zijns,
vaders en sloeg er in 1793 't aanbod of zich
tegen een jaargeld v. 600 ducaten a. 't hof
te verbinden, terwijl hij daarentegen dat v.
d. groothertog v. Toscana Ferdinand III aannam, waardoor hij een jaargeld v. 400 scud',
vrije woning to Florence on d. bevoegdheid
verwierf alles to graveeren wat hem beviel, terwijl daartegenover als eenige voorwaarde stond, dat hij een openbare graveerschool zou openen. Zijn eerste work to Florence was d. „Madonna della Seggiola". In
1795 ondernam hij twee belangrijke werken:
d. „Madonna del Sacco" naar A. del Sarto on
d. „Transfiguratie" naar Raphael. Reeds had
hij een jaar a. laatstgemelde gravure gewerkt,
toen hij, to Rome gekonaen, ontdekte, dat d.
teekening, waarnaar hij gewerkt had, zeer
onnauwkeurig was. Zijn schoonvader Volpato
bezat een betere teekening on naar deze begon
hij d. arbeid opnieuw. Intusschen wijdde
MORGHEN een arbeid v. drie jaren a. d. groote
gravure naar 't „Avondmaal" v. L. da Vinci.
Dit work is niet alleen 't meesterstuk des beroemden kunstenaars, maar bovendien een v.
d. schoonste gravures, die wij kunnen. Teerheid en effect, relief en vastheid v. teekening,
harmonische working v. 't geheel, techniek
en opvatting zijn zoo voortreffelijk in deze
gravure, dat misschien alleen 't portret v.
zijn schoonvader Volpato daarmee gelijk staat.
d. „Transfiguratie" word nu opnieuw door
MORGHEN opgevat en, ofschoon eerst een zware
ziekte on vervolgens allerlei ander work (als
portretten, d. afbeeldingen v. Dante, Petrarca,
Ariosto en Tasso en Murillo's „Magdalena")
d. voltooiing v. dien arbeid lang tegenhielden,
kwam zij toch eindelijk in 1812 tat stand. d.
Kunstenaar droeg dien arbeid op a. keizer
Napoleon I, die hem n. Parijs ontbood on met
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talrijke eerbewijzen beloonde. Na zijjn terugkomst graveerde hij weinig meer, maar wijdde
hij zich voornamelijk a. d. graveerschool, welker leerlingen hij menigmaal in hun arbeid
behulpzaam was. MORGHEN overt. te Florence,
8 Apr. 1833.
Als mensch geacht en bemind, bekleedt hij
ale kunstenaar een hoogst eervolle plaats en
mag hij als eenvoorbeeld voor alle graveurs gesteld worden, zoowel om d. wijze, waarop hij
d. stip en 't karakter der origineelen teruggaf, als om zijn zuivere, nauwkeurige en toch
bevallige manier. N. Palmerin1, een zijner
leerlingen, gaf een opgave uit v. MORGHENS
gravures onder d. titel „Catalog° delle opere
d'intaglio di Raffaello Morghen, raccolta ed
illustrata da N. Palmerini" (Firenze 1810, met
portret).
'Morier (JAMES), een Engelsch schrijver,
geb. in 1780, was langen tijcl secretaris v.
't Engelsche gezantschap in Perzi6 en overt.
23 Mrt 1849 to Brighton. Hij schreef verscheidene Perzische reisbeschrijvingen on schilderde 't leven v. d. Pers ook in zijn romans
„Adventures of Hajji Baba" (5 dln, 1824—'28),
„Zohrab the hostage" (3 dln, 1832), „Ayeska"
din, 1834) on The Mirza" (3 dln, 1811).
ilforike (EDUARD), een Duitsch dichter v.
d. Zwabische school, geb. 8 Sept. 1804 te Ludwigsburg, was v. 1834—'45 predikant to KleberSulzbach bij Heilbronn en leefde sedert eerst in
Mergentheim on daarna to Stuttgart, waar
hij 4 Juni 1875 overt. Een bundel lyrische
„Gedichte" (1838, 4e dr. 1867) deed hem al
spoedig naam verwerven. Voorts schreef hij
verscheidene novellen on sprookjes, benevens
eenige vertellingen, als „Vier Erzahlungen"
(1857) en „Die Historie von der schonen Lau"
(1873). Ook leverde hij een voortreffeltIke vertaling v. Anacreon (1864). Zijn „Gesammelte
Schriften" verschenen in 4 din (1878). Zijn
leven beschreef Fischer (1881).
Morilles (Morchella esculenta) is een zwamsoort, tot d. afdeeling der Vlieszwammen
(Hymenomycetes) behoorende on wet tot d.
dusgenaamde Schijfzwammen (Discophori), in
't voorjaar veel in zandige bosschen voor-.
komende. Zij is zeer smakelijk en kan,
gedroogd zijnde, bewaard worden. d. Min of
meer kegelvorrnige gedaante v. 't hoedje,
maar vooral d. daarop voorkomende ruitvormig uitstekende kanten doen haar dadelijk
erkennen.
Morin (ARTHUR), geb. 17 Oct. 1795 to Parijs,
ontving zijn opleiding a. d. Ocole polytechnique
aldaar on a. d. ()cola d' application to Metz en
werd in 1819 luitenant en eenige jaren later
prof. a. d. genoemde school to Metz. In 1848
benoemde men hem tot directeur v. 't Conservatoire des Arts on Métiers to Parijs on
later ontving hij d. titel generaal. Hij overt.
7 Febr. 1880 to Parijs. Hij heeft zich voornamelijk verdienstelijk gemaakt door zijn
werkzaamheden op werktuigkundig gebied
en zijn uitgaven v. werken, werktuigkunde
en mechanica betreffende. Van daze zijn d.
belangrijkste „Nouvelles experiences sur le
frottement" (1832—'35), „Experiences sur le
tirage des voitures" (1839—'42), „Experiences
sur les turbines" (1838), „Aide-memoire de
mechanique pratique" (1837), „Lecons de mecanique pratique" (1846), „Elements de cinematique" (1857) en „Mecanique pratique" (1863).
Mori on, Zie Kwarts.
Morisco's, Zie Mooren.
Moritz (KARL PHILIPPUS), geb. to Hameln
in Hannover, 15 Sept. 1757, overt. to Berlijn,
20 Juni 1793, was iemand, die zich door eigen
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oefening wist te verheffen boven d. geringen
stand, waarin hij geb. werd. Na herhaalde
teleurstellingen in zijn pogingen een wetenschappelijke betrekking to verkrijgen bekwam
1111 een leerstoel te Berlijn en hij werd na een
reis in Itali6 hoogleeraar in d. oudheidkunde
en aesthetiek bij d. academie v. schoone kunsten te Berltjn. Zijn geschriften zijn zeer talrtjk
en betreffen voornamelijk mythologische, oudheidkundige, psychologische en taalkundige
onderwerpen. In zijn romans „Anton Reiser"
(1785, 4 din) en „Andreas Hartknopf' (1786)
heeft hij zijn eigen leven gedeeltelijk beschreven.
Moritz (Louis), een Nederl. portret- en
historieschilder, 29 Oct. 1773 to 's-Gravenhage
geb. Hij was aanvankelijk bestemd voor d.
beoefening der letteren of voor d.krUgsdienst,
maar ontwikkelde onder d. leiding v. d.
Haagschen schilder D. v. der Aa door studie
en ijver een opmerkelijken aanleg voor d.
schilderkunst. Ook boetseerde hij en legde hij
zich toe op d. werktuigkunde, wat hem later
bij d. directie over 't decoratief v. d. Amsterdamschen schouwburg uitmuntend to pas
kwam. Wederom later wijdde hij zich uitsluitend a. d. kunst, schilderde hij een aantal
portretten en groepen, zoowel to Amsterdam
als te Leiden, en beoefende hij ook 't historische
schildervak. Daarin zocht hij bij voorkeur
naar onderwerpen, waarbij hij paarden kon
to pas brengen, waarvan hij een bUzondere
studie had gemaakt. In 1809 behaalde hij een
prijs bij d. maatschappij „Felix Meritis" voor
een voorstelling v. „d. Gevangenneming v.
Cleopatra door Proculus"; een pendant daarvan
stelde voor „d. Dood v. Marcus Antonius"
(thans in 't paviljoen bij Haarlem). In 1818
exposeerde hij in zijn eigene woning een
kapitale schilderij, „d. Slag bij Nieuwpoort"
voorstellende. Daze schildertj wend door
koning Willem I aangekocht on a. d. stad
Nieuwpoort ten geschenke gegeven. MORITZ
heeft ook eenige beeldhouwwerken in marmer
en ivoor vervaardigd. Te Munchen treft men
o. a. een marmeren groep v. hem a., Leda on
een slapende nimf. Zijn echtgenoote Anna
Beijerman schilderde zeer verdienstelijk bloemen on vruchten on exposeerde v. 1813 tot
1818 geregeld to Amsterdam. LOUIS MORITZ
overt. to Amsterdam, 22 Nov. 1850.
Morlaix, eon stad in 't Fransche depart.
Finistere, met 15 353 inw., gelegen nabij d.
noordkust v. Bretagne a. 't riviertje Dossen,
waarop zeeschepen v. meer dan 100 ton inhoud
tot a. d. stad kunnen varen; zij heeft een
college on een hydrographische school, vervaardigt tabak, linnen, kaarsen on papier en
drijft handel in graan, boter, talk, oliezaad,
gezouten vleesch en stokvisch.
Morlaken of Morlachen noemt men
d. bewoners v. 't kustland a. d. Adriatische
Zee, in Dalmatia, Croatia enz. Zij zelven
noemen zich Primorci, spreken Servisch of
Italiaansch, belijden d. R.-Kath. godsdienst
on staan bekend als goede zeelieden.
Morley, een stad in 't graafs. York met
18 725 inw. on groote wolfabrieken; in d. omtrek liggen kolengroeven on steedagen.
Morley (HENRY), een Engelsch schrijver,
geb. 15 Sept. 1822 te Londen, was aanvankelijk
arts to Madely (Shropshire) on richtte daarna
een private school nabij Liverpool op. Vervolgens belastte hij zich in 1851 to London
met d. rodactie v. d. „Household Words" en
d. „Examiner" en V. 1865—'89 was hij hoogl,
in d. Engelsche taal- en letterkunde a. d.
University-College to Londen, waaraan hij
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eerst d. betrekking v. lector bekleed had. Van
zijn talrijke werken noemen we: „A defence
-of Ignorance" (1851), „Fairy Tales" (2 dln,
1859—'60), „English writers to Dunbar" (2 din.
1864—'66), „Clement Marot and other studies"
(1871), A. first sketch of English Literature"
(1873) en Of English literature in the Reign
of Victoria" (1881).
Morley (JoHN), een Engelsch schrijver en
staatsman, geb. 24 Dec. 1838 te Blackburn
(Lancashire), was redacteur v. d. „Literary
Gazette", sedert 1867 v. d. „Fortnightly Review"
en sedert 1878 v. d. „Pall Mall Gazette", totdat
hij in 1883 als radicaal lid v. 't Lagerhuis zich
uitsluitend a. d. staatkunde wijdde. Hij leverde
verscheidene bijdragen tot d. geschiedenis der
18e eeuw, o. a. „Diderot and the Encyclopaedists" (2 dln, 1878), voorts biographische werken, als „Life of Richard Cobden" (2 dln, 1881),
„Voltaire" (1872), „Rousseau" (1876), enz.
Mormonen of Latter-Day Saints,
d. i. Heiligen v. d. Jongsten Dag, is d. naam
v. een godsdienstige secte in Noord-Amerika,
die in 1827 door zekeren Joe Smith (geb. in
1805) gesticht werd. Deze man, die zich reeds
een geruimen tijd met waarzeggen, schatgraven en dergelijke had afgegeven, beweerde
27 Sept. 1827 met een engelenverschijning te
zijn begunstigd, bij welke hem 't bestaan
v. in d. grond verborgen en beschreven
gouden platen was geopenbaard, welker inhoud
hij in een geschrift, getiteld The book of
the Mormons", bekend maakte. 't Is een
zonderling mengsel v. waarheid en verdichting, verhalen, uitboezemingen enz., ten deele
in uitdrukkingen en met aanhalingen uit d.
H. Schrift, meestal zeer onzinnig. Niettemin
maakte d. nieuwe leer, door haar d. zinneAjkheid streelende vergunning v. veelwijverij
en andere bepalingen grooten opgang, niet
alleen in Amerika, maar ook in Europa. In
43erstgonoemd werelddeel stichtten d. Mormonen in 1847 in d. nabijheid v. 't Zoutmeer
een kolonie, die weldra vele duizenden inw.
telde. 't Hieruit ontstane Territorium v. Utah
wordt tegenwoordig verdeeld in 20 districten,
die volgens een opgave v. 1885 tezamen 145 000
haw. tellen. Tot gouverneur v. dit territorium,
dat met d. regeering der Noord-Amerikaansche Unie in bijna onafgebroken strijd verkeerde, werd na d. dood v. Smith (in 1846
gesneuveld) d. profeet Brigham Young benoemd. Deze overl. in 1877 en werd niet
aanstonds door een algemeen erkend opvolger
vervangen; 't bestuur over d. Mormonenstaat
kwam voorloopig in handen v. een 12-tal „apostelen", totdat John Taylor als president-profeet
optrad. 12 Jan. 1889 is in d. Kamer v. Afgevaardigden te Washington een wetsontwerp
aangenomen, waarbij d. veelwijverij der Mormonen en hun kiesrecht voor vrouwen ernstig
beareigd werden, weshalve sedert een groot
getal hunner aanhangers n. Mexico en elders
uitweken. d. Wonderlijke leer v. d. Heiligen
v. d. Jongsten Dag, een grof zinnelijk geloof,
ontleend zoowel a. 't Boeddhisme en d. joodschen godsdienst als a. d. Islam en 't Christen.
dom, is vol tegenstrijdigheden, doch stelt in
hoofdzaak vast: „Er is een God; naast dezen
gelooven wij in Jezus Christus en d. Heiligen
Geest. d. Menschen worden gestraft wegens
hun eigen zonde en niet wegens d. overtreding
v. Adam. Door middel v. d. zoendood v.
Christus kunnen alle zondaren, wanneer zij
slechts gelooven a. 't evangelie v. d. profeet,
genade ontvangen". Hun eeredienst bestaat
in 't nitdeelen der genademiddelen (doop,
avondmaal en handoplegging) en in d. predi-
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king; schrikwekkende eeden gaan claarmee
gepaard. — Uitvoeriger vindt men over d.
Mormonen gehandeld bij Busch, „Geschichte
der Mormonen nebst einer Darstellung ihres
Glaubens u. s. w." (Leipzig. 1869), R. Von
Schlagintweit, „Die Mormonen oder die Heiligen vom Jtingsten Tage" (2e druk, Leipzig,
1878) en Bancroft's „History of Utah" (Londen 1889).
Mornay (PHILIPPE DE), Seigneur du PlessisMarly. Deze bij koning Hendrik IV v. Frankrijk
hoog geschatte staatsman stamde of uit een
oud, aanzienlijk geslacht. Hij werd 5 Nov.
1549 op 't kasteel Butry in 't toenmalige Normandie geb. en aanvankelijk tot d. geestelijken
stand opgeleid; doch zijn moeder, Francoise
de Bec-Crispyn, in 't geheim d. protestantsche
leer toegedaan, wist te bewerken, dat hij voor
't staatsleven werd bestemd. Na d. dood v.
zijn vader, een ijverig katholiek, omhelsde
hij d. hervormde leer en deed hij een reis door
Italie, Duitschland, Nederland en Engeland.
Na zijn terugkomst te Parijs had hij 't geluk
a. d. Bartholomeusmoord te ontsnappen en hij
trad drie jaar later in dienst v. Hendrik IV,
toen nog koning v. Navarre. Deze bediende
zich v. hem in allerlei staatsonderhandelingen
en bleef hem nog hoogachten, toen zijn eigen
overgang tot d. Roomsche kerk hem a. d.berispingen v. zijn getrouwen dienaar MORNAY
blootstelde. d. Laatste jaren zijns levens bracht
MORNAY in ambtelooze rust op zijn slot te
Lafbret sur Sevre in Pbitou door, waar hij
11 Nov. 1623 overl. Behalve een verhandeling
over d. „Write de la religion chretienne"
(1580) en een „Trait() sur l'eucharistie" (1598),
schreef hij „Memoires et correspondance pour
servir a l'histoire de la reformation en France"
(1624). Naar 't handschrift herzien, werd dit
laatste werk in 1824 in 12 dln opnieuw uitgegeven.
Morny (CHARLES ATJGUSTE LOUIS JOSEPHE,
graaf en later hertog v.), een Fransch staatsman, geb. 23 Oct. 1811 te Parijs als natuurlijke zoon v. Hortense, koningin v. Holland,
en haren grootstalmeester graaf Flahault; hij
was dus een half broeder v. Napoleon III,
doch werd door d. kinderloozen graaf DE
MORNY als zoon aangenomen. In 1830 trad hij
in Franschen krijgsdienst, dien hij echter in
1838, toen koningin Hortense hem bij haar
dood een jaargeld vermaakte, verliet om in
Auvergne een beetwortelsuikerfabriek op te
richten. Van 1842—'48 was hij lid v. 't Wetgevend Lichaam en in 1849 v. d. Wetgevende
Nationale Vergadering; in 1851 was hij een der
voorn. deelnemers a. d. staatsstreek v. Napoleon III, vervolgens v. 1851—'52 minister v.
Binnenl. Zaken en daarna weder lid v.'t Wetgevend Lichaam, waarvan hij v. 1855 tot zijn
dood (10 Mrt 1865) voorzitter was. Ondertusschen was hij v. 1856—'57 gezant te s. Petersburg, waar hij in Jan. v. laatstgenoemd jaar
in 't huwelijk trad met d. rijke vorstin Sophia
Trubetzkoi. Onder 't pseudoniem Saint-Remy
heeft hij verscheidene comedies en operetten
geschreven, die veel bijval vonden. Zijn „Memoires" gaf zijn zoon uit (Parijs 1889).
Morpheus was volgens d. godenleer der
Grieken en Romeinen een bode v. d. god des
slaaps en woonde bij dezen in Cimmeri6 in
een stil en nooit door d. zonnestralen verlicht
hol. Hij was d. god der droomen, die d. god
des slaaps in grooten getale omringden, en
werd door dezen dikwijls tot d. stervelingen
gezonden, om hun op bevel der goden hun
lot in d. droom bekend te maken. Morpheus
wordt meestal afgebeeld als een gevleugeide
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grijsaard, met een boom des overvloeds, waaruit allerlei phantastische dingen to voorschijn
komen; sours ook ziet men hem voorgesteld
met een krans v. papavers versierd.
Morphine (Morphium). Onder d. verschill.
alkaloiden, die in opium voorkomen, bekleedt
morphine, hoewel zij daarin niet in d. grootste
hoeveelheid voorhanden is, een voorname
plaats. d. Morphine bestaat uit kool-, water-,
stik- en zuurstof en haar samenstelling wordt
uitgedrukt door d. formula C171119 03 . Als
basis bezit zij d. eigenschap v. zich met zuren
tot zouten to kunnen vereenigen, in opium
is zij voorhanden in verbinding met metronzuur.
Ten einde d. morphine in zuiveren staat
uit opium af to zonderen, wordt daze met
water uitgetrokken, waarbij eenig zuur, btjv.
zwavelzuur, gedaan is. Morphine en andere
bases en wel in d. eerste plaats d. narcotine,
die in opium in d. grootste hoeveelheid voorhanden is, vereenigen zich met dit zwavelzuur. Bij dit aftreksel wordt na filtratie keukenzout gedaan, waardoor zich a. verbinding
v. narcotine en zwavelzuur in groote hoeveelheid afscheidt. Na filtratie wordt bij 't filtraat
een overmaat v. ammoniak gevoegd, die d.
in water slecht oplosbare morphine uit d.
verbinding met zwavelzuur vrijmaakt en doet
afzett en. Deze morphine, nog met eenige
narcotine verontreinigd, wordt gedroogd en
met alcohol uitgetrokken. d. Morphine kristalliseert uit d. alcohol en wordt. a. zoutzuur
gebonden, verder door omkristallisatie v.
narcotine gezuiverd. Morphine is kleur- en
reukloos, smaakt bitter en is gekenmerkt
door een eigenaardige inwerking op 't dierlijk
organisms. Daar zij in water zeer weinig
oplosbaar is, bezit zij als zoodanig die working in geringe mate; gebonden a. zwavelzuur, azijnzuur en andere zuren, met wake
zij in water gemakkelijk oplosbare zouten
vormt, maakt zij, in zekere hoeveelheid toegediend, een belangrijk geneesmiddel, in grootere hoeveelheid een zwaar vergif uit. 't
Meest wordt morphine tot onderhuidsche inspuitingen als pijnstillend middel gebruikt.
Morphologie der planten (d.), ook bekend onder d. naam vormleer of gedaanteleer
(v.'t Grieksche ,u gedaante, vorm, en lOyo;,
leer). Men verstaat er dat gedeelte der algemeene plantkunde onder, dat zich bezighoudt met d. beoefening v. d. ontwikkelingswijze en d. vormen der planten en v. hare
afzonderlijke deelen en organen.
Morren (CHARLES FRANVIS ANTOINE), een
Belgisch plantkundige, werd in 1807 geb. en
overl. in 1859. Ztjn geheele leven was a. d.
botanie gewijd en zijn benoeming tot hoogl.
in d. plantkunde a. d. hoogeschool to Luik
bewees, dat zijn kundigheden op hoogen
prijs werden gesteld. Hij hield zich vooral
bezig met onderzoekingen op 't gebied der
plantenphysiologie ; later gevoelde hij zich
meer aangetrokken door d. studie der nuttige
bouwplanten. Gedurende vele jaren stond hij
a. 't hoofd der redactie v. twee door hem
opgerichte tijdschriften : „La Belgique horticole" en „Journal d'Agriculture pratique".
Behalve eenige biographie6n, zooals die v.
A. P. de Candolle, en enkele verhandelingen
v. meer geschiedkundigen aard werden o. a.
door hem in 't licht gegeven : „Lobelia ou
recueil d'observations de botanique et specialement de teratologie vegetable" en „Instructions populaires sur les moyens de combattre
et de detruire la maladie actuelle" (gangrene
humide) des pommes de terre". Als lid der
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koninklijke academie van wetenschappen,
letteren on schoone kunsten to Brussel stond
hij in hoog aanzien; bovendien was 14 lid
v. tal v. geleerde genootschappen.
Morris (LEwis), een populair Engelsch
dichter, geb. 23 Jan. 1833 to Carmarthen in
Zuid-Wales, was aanvankelijk advocaat, werd
daarna een der medeoprichters v. d. University College v. Zuid-Wales, stichtte ook d.
Cymmrodonian Society voor d. beoefening v.
d. letterkunde v. Wales en werd voorzitter
v. d. Eisteddfod Association voor d. beoefening v. d. Cymrische taal. Zijn dichtbundels
„Songs of two worlds" (1871, anonym), „Epic
of Hades" (1877), „Gwen or the ode of life"
(1880), „Lyric" (1886) en „Songs of Britain'?
(1887) werden meermalen uitgegeven.
Morris (WILLIAM), een Engelsch dichter,
geb. in 1834 bij London, werd aanvankelijk
voor schilder opgeleid, doch vond al spoedig
meer behagen in d. poOzie. Hij stichtte in
1863 een fabriek voor d. vervaardiging v.
decoratieve voorwerpen (behangsel, beschilderde vloertegels enz.). Ook gaf hij over d.
decoratieve kunst d. werken The decorative
arts" (1878) en „Hopes and fears for art"
(1862) uit. Voorts schreef hij d. gedichten „The
earthly paradise" (3 dln, 1868—'70). The Life
and Death of Jason" (1867), „Love is Enough'
(1873), The Fall of the Niblungs, a Poem"
(1877) en The story of Sigurd the Volsung"
(1877) en gaf hij een vertaling v. d. Aeneis
v. Virgilius.
Morrison (ROBERT). Deze geleerde en verdiensteltjke zendeling werd 5 Jan. 1782 te
Morpeth in Northumberland geb. Als jongeling zag hij zich vereerd met d. last op
kosten v. 't Britsch en buitenlandsch bijbel
genootschap n. Macao en Canton te reizen
om aldaar d. Chineesche taal to leeren, ten
einde er d. H. Schrift in over to zetten, doch
bij aankomst in eerstgenoemde stad zag hij
zich in zijn pogingen zoozeer belemmerd, date
hij d. wijk moest nersen n. een der factorijen.
Eerst in 1816 had hij als tolk v. lord Amhurst
betere gelegenheid om zijn roeping ten aanzien v. China nader te leeren overzien en 't
was dienvolgens, dat hij twee jaar later een
„Anglo-Chinese College" voor letterkunde en
verspreiding des Christendoms in China te
Malakka stichtte. In 1823 keerde hij n. zijn
vaderland terug, een schat v. Chineesche
boeken meebrengende, over welke hij een belangrijk verslag schreef met betrekking tot
d. volks-letterkunde der Chineezen, dat vertaald is in d. „Mnemosyne" v. Tydeman en
v. Kampen (5e stuk). Naar China teruggekeerd,
vergezelde hij lord Napier n. Canton en overl. hij
aldaar 1 Aug. 1834. Van MORRISON'S kennis der
Chineesche taal getuigen zijn „Horae Sinicae"
(1812), zijn Chineesche spraakkunst (Serampore
1815) en zijn Chineesch-Engelsch woordenboek
(Macao 1815, 6 dln). Ook zijn zoon JOHN ROBERT
MORRISON, geb. to Macao in Apr. 1814, overl.
to Hongkong in 1843, heeft zich door eenige
geschritten over 't verkeer en d. handel met.
China bekend gemaakt.
Morschansk, een stad in 't Russische gouvernement Tambow, a. d. v. hier af bevaarbare Zna gelegen, met belangrijke talkziederijen en 21 200 inw., die handel in graan, yes
en spiritus drijven.
Morse (SAMUEL FINLEY BREESE), geb. 27 Apr.
1791 to Charlestown in Massachusetts, beoefende eerst d. schilderkunst en hield zich
daarna bezig met electro magnetische onderzoekingen. In 1832 ontwierp hij 't plan voor
een druktelegraaf, waarvoor hij in 1837 in
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Amerika octrooi verkreeg en dat hij in 1844
met steun der regeering voor 't eerst toepaste op een lJjn v. Washington n. Baltimore.
Later heeft d. schrUftoestel v. MORSE nog verscheidene verbeteringen ondergaan. Vervolgens werd MORSE directeur v. verschill. telegraafmaatschappijen en hoogl. a. 't Yale Col
lege to New Haven. Hij overl. 2 Apr. 1872 en
te New-York richtte men te zijner eer twee
gedenkteekens op.
Mortara, een stadje in Noord-Italia, niet
ver v. Novara, a. d. Arbegna, met 5500 inw.
't Ligt in een ongezonde streek, waar veel
rijst wordt verbouwd. In 1849 behaalden d.
Oostenrijkers bier een overwinning, die 't voorspel was v. d. beslissende nederlaag der Sardiniers bij Novara.
Mortel is een mengsel v. metselspecien.
Zie ook d. artt. beton en cement.
Mortier

(EDOUARD ADOLPHE CASIMIR JO-

sEPH), hertog v. Treviso, maarschalk en pair
v. Frankrijk, was d. zoon v. een welgesteld
koopman en werd in 1768 to Cateau-Cambresis
gab. Hij ontving een goede opvoeding on
trad in 1791 als kapitein btj 't 10 bataljon
vrijwilligers v. 't depart. Nord in dienst. 13 Oct.
1793 kreeg hij d. rang v. adjudant-generaal ; hij
werd to Maubeuge gekwetst on woonde d. gevechten bij Mons, Brussel, Leuven en Fleurus,
alsmede d. veldslagen v. Jemappes on Neerwinden bij. Hij ging later bij 't Maas- on
Sambre-leger over on onderscheidde zich in d.
veldtocht v. 1796 als commandant der voorhoede. In 1799 werd htj brigade-generaal on
commandeerde hij d. voorhoede v. 't leger a. d.
Donau. Evenals in Zwitserland bewees hij
hier uitstekende diensten. In Mrt 1800 werd
hij n. Parijs geroepen en kreeg hij 't bevel over
41 15e en 16e militaire aideelingen. In 1803
kreeg MORTIER 't opperbevel over 't leger, dat
n. Hannover gezonden werd. Al spoedig teruggeroepen, ontving hij 't bevel over d. artilIonic) der consulaire garde en bij 's keizers
troonsbestijging werd hij tot maarschalk en
grootkruis v. 't legioen v. eer benoemd. In
1805 kreeg hij 't bevel over eon korps v. 't
groote leger; hij rukte daarmee langs d. linker
Donau-oever voort en leverde 11 Nov. 't roemrijke gevecht bij DUrrenstein, waar hij met
4600 man tegen 25 000 Russen streed, zonder
geheel verslagen to worden. Daarna ontving
hij d. last Weenen to bezetten. In 1806 werd
hem 't bevel over 't 8e korps opgedragen en
bezette hij Cassel on d. Hanzesteden. Hij
overwon in 't volgend jaar d. Zweden bij
Ancland en nam roemrijk deel a. d. slag bij
Friedland. Na dezen slag verleende d. keizer
hem d. titel hertog v. Treviso. In 1808
voerde hij 't 5e korps , in Spanje aan; hij onderscheidde zich bij 't beleg v. Saragossa en
won in 1809 d. slag bij Ocana. Daarna belegerde hij Cadix en overwon hij d. Spanjaarden
in 1811 bij Gebora. In d. Russischen veldtocht
voerde MORTIER 't bevel over d. jonge garde
en kreeg hij als gouverneur v. Moskou 21 Nov.
d. last, 't Kremlin in d. lucht to laten springen.
Met Ney deelde hij d. eer, d. overblaselen
v. 't groote leger to redden. Na d. terugtocht
reorganiseerde hij d. jonge garde to Frankfort; in 1813 streed hij bij Liitzen, Bautzen,
Dresden, Leipzig en Hanau. Hij maakte d.
geheelen veldtocht v. 1814 made en verdedigde met Marmont d. hoofdstad. Eerst 8 A pr.
onderwierp hij zich a. d. nieuwe regeering.
Lodewiik XVIII benoemde hem tot pair v.
Frankrijk en commandant v. RUssel. Hij ver
zekerde bij d. terugkomst v. Napoleon d.
afreis des konings n. Belgie en daze ontsloeg
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hem v. zijn eed. Napoleon benoemde hem tot
inspecteur v. d. vestingen a. d. oostelijke en
noordelijke grenzen. Bij d. tweede restauratie
werd hem d. waardigheid v. pair ontnomen;
hij weigerde d. ongelukkigen maarschalk Ney
to vonnissen en verklaarde zich evenals d.
andere laden v. d. krijgsraad onbevoegd. 10
Jan. 1816 kreeg hij 't bevel over d. 15e milltaire afdeeling to Rouaan; door 't noorder
depart. werd hij tot lid v. d. Kamer der afgevaardigden gekozen en in 1819 gaf d. koning
hem d. pairswaardigheid terug; hij nam evenwel tot d. Juli-omwenteling weinig deel a. d.
staatkundige gebeurtenissen. In 1834 nam htj
met weerzin d. portefeuille v. oorlog en 't
voorzitterschap in 't kabinet aan. Doch reeds
't volgend jaar stond hij d. eerste a. d. maarschalk Maison, 't laatste a. d. hertog De Broglio
af. 28 Juli 1835 vergezelde hij koning Lodewuk
Philips bij een groote inspectie over d. nationals garde v. Parijs, toen htj op d. Boulevard
du Temple door d. helsche machine v. Fieschi
doodelijk getroffen werd en eenige uren daarna
d. geest gaf. Zijn laatste rustplaats is in d.
Dom der Invaliden, terwijl eon gedenkteeken
voor hem is opgericht to Parijs on to RUssel.
Mortier, zeer korte vuurmond, besterbd
om met betrekkelijk kleine lading to schieten,
onder stark gekromde banen (te werpen) en
alzoo 't doel v. boven of v. achter to treffen.
VOOr d. invoering v. 't achterlaadgeschut
waren d. mortieren meer bij uitzondering bestemd om holle (met springlading gevulde)
projectielen (granaten en bommen) to werpen,
alsook steenen, brandkogels en lichtkogels. Bij
d. Nederl. artillerie gebruikte men ijzeren mortieren v. 39 cM. en bronzen v. 29 on v. 20 cM.,
alsmede Coehoornmortieren (naar Menno v. C.)
v. 13 cM., zijnde licht verplaatsbare stukjes.
Thans bezigt men bij voorkeur getrokken mortieren (Nederl. artillerie v. 10 en v. 15 cM.).
Morus of More (THOMAS), d. verrnaarde
Engelsche rijkskanselier en humanist, werd
in 1480 to Londen gab. Na zich to Oxford met
uitnemend gevolg op onderscheidene wetenschappen, bepaaldelijk ook op d. rechtsgeleerdheid, to hebben toegelegd, vestigde hij
zich in zijn geboortestad, waar hij reeds grooten roam verworven had, toen Hendrik VIII
d. Engelschen troon beklom. Al spoedig bediende zich d. jeugdige koning v. zijn raad en
in buitenlandsche gezantschappen eveneens v.
zijn kunde en schranderheid. Vurig RoomschKatholiek, trachtte MORUS to vergeefs op allerlei wijze Hendrik's breuk met d. pauselijken stoel to voorkomen en legde hij, nadat
zijn pogingen mislukt waren, in 1532 zijn
ambten en waardigheden neder. Doch d. koning
list hem d. eed v. onderwerping a. d. vorstelijke oppermacht afvordereb en na weigering
daar van. in d. Tower opsluiten. Zijn proces
werd op een onwettige, geheel willekeurige
w(ize opgemaakt en d. koning had d. laagheid, d. bekwamen, eerlijken, onbaatzuchtigen
MORUS, die eens als kanselier 't sieraad v. zijn
land was geweest, 6 Juli 1535 to laten onthoofden. Zijn Engelsche geschriften zijn in
1559 to Londen. zijn Latijnsche in 1506 to Leuven uitgegeven. Onder daze is zijn „Utopia"
(„De optima statu reipublicae deque nova
insula Utopia") 't meest bekend. Men zie over
dat geschrift en zijn schrUver Ottinger, „Th.
Morus and rein bertihmtes Werk Utopia"
(Leipzig 1846). Voorts is 's mans leven beschreven door Stapleton (London 1594), Th.
Mortis (zijn achterkleinzoon,Londen 1726),
Macintosh (London 1830), d. prinses de Craon
(Parijs 1833, 2 dln) e. a.
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geb.
30 Nov. 1736 to Lauban, in d. Pruisische provincie Silezie, studeerde in d. godgeleerdheid
to Leipzig, was daar later hoogl., eerst in d.
wijsbegeerte, vervolgens in d. Grieksche en
Latijnsche letterkunde, 't laatst in d. godgeleerdheid, on overl. er 11 Nov. 1792. Hij maakte
zich verdiensteljjk, behalve door uitgaven v.
Isocrates, Xenophon, Plutarchus, Antoninus,
Longinus en Julius Caesar, door zijn exegetische geschriften over 't Evangelie v. Lucas
(1794), dat v. Johannes (1795, 2 dln), d. Handelingen der Apostelen (1794), d. Brief a. d. Romeinen (1794), die a. d. Corinthiers (1794), d,
Galatiers en Efesiers (1795), d. Hebreen (1776).
d. Brieven v. Johannes (1796) on dien v. Judas
(1794). Voorts heeft men v. hem een „Epitome
Theologiae Christianae" (1789, dikwijis herdr.),
een „Hermeneutica" (1797, 2 dln) en „Vorlesungen -fiber die Christliche Moral" (1794, 2 dln),
benevens „Dissertationes theologicae et philologicae" (1787, 2 dln). MORUS was een verlicht, scherpzinnig en zachtmoedig godgeleerde, beminnelijk als mensch en christen.
Morveau, Zie Guyton de Morveau.
Moscati (PIETRO, graaf), een beroemd Italiaansch staatsman, geb. in Jan. 1739 to Milaan,
was aanvankelijk arts en werd in 1798 als
aanhanger v. d. revolutie een der bestuurders
on spoedig daarop president v. d. Cis-Alpijnsche Republiek, waarom hij in 1799 door d.
Oostenrtjkers voor eenigen tijd gevangen
werd gezet. Sedert 1805 generaal-directeur v.
't openbaar onderwijs, senator v. 't koninkrijk Italie, president v. d. Italiaansche Academie en graaf, trok hij zich in 1814 uit 't
openbare leven terug en overl. hij 13 Jan.1824
to Milaan.
Moscheles (IGNATius), een Duitsch pianist
en componist, geb. 30 Mei 1794 to Praag en
overl. 10 Mrt 1870 to Leipzig, waar hij leeraar
a. 't conservatoire was. Door zijn concertreizen zoowel als door zijn composities verwierf
hij zich een grooten naam. Van d. laatste zijn
vooral bekend zijn klavierstukken „Hornmage a Handel", „Sonate Melancolique", „Sonata Caracteristique", alsmede zijn „Characteristischen Studien".
Moschus, een Grieksch idyllendichter, die
in d. 3e eeuw v. Chr. to Syracuse geb. word;
hij volgde, evenals zijn tijdgenoot Bion, d.
trant v. Theocritus. De v. hem tot ons gekomen
gedichten zijn meer elegische schilderingen
on hymnen dan wel ware idyllen of herderszangen. Daaronder behoort een schoone treurzang op d. dood v. Bion, die door Nieuwland
in onze taal is overgebracht.
Mosdiertjes (bryozoa ofpolyzoa) zijn kleine,
meestal tot stokken vereenigde diertjes, die
een klasse der weekdieren uitmaken. Deze stokken zijn veelal hoorn- of perkamentachtig,
soms kalkachtig of geleiachtig, en bestaan
uit kokertjes, uit welke d. enkele individuen
't weeke voorlijf met een krans v. voelers
steken. d. Voortplanting heeft plaats door
knopvorming en door eieren.
Moselle, een voormalig Fransch depart..
met 99'!2 vk. mijien oppervl. en circa 452 200
't bestond uit d. arrondissementen Saargm -and, Diedenhofen, Metz en Briey on omvatte alzoo een deel v. 't hertogdorn Lotharingen en Bar en een deel v. d. drie bisdommen
Metz, Toni on Verdun. d. Hoofdstad was Metz.
d. Vrede v. 1871 bracht v. 't gebied a.
't Duitsche rijksland Elzas-Lotharingen, 't
overige werd 11 Sept. 1871 als arrondissement Briey bij 't nieuwgevormde depart.
Meurthe-et-Moselle (zie dat art.) gevoegd.
MOrlifil (SAMUEL FREDERIK NA THANAEL),
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Mosen (Jumus), een Duitgch dichter, geb.
8 Juli 1803 to Marieney in Vogtland (Saksen),
was aanvankelijk advocaat te Dresden, yestigde zich in 1844 als dramaturg a. d. Hofschouwburg to Oldenburg en overl. aldaar 10
Oct. 1867. Populair zijn vooral MOSEN'S lyrische
en politieke „Gedichte" (1836, nieuWe dr.1874),
waarvan er vele, o. a. „Andreas Hofer", tot
volksliederen geworden zijn. Vooral in zijn
drama's („Cola Rienzi", „Heinrich der Finkler",
„Kaiser Otto III" 0. a.) komt zijn talent en
ook zijn vaderlandsliefde uit. Een gezamenlijke uitgave v. MOSEN'S werken werd v.
1863—'64 in 8 dln uitgegeven (nieuwe dr.
din, 1880).
Mosenthal (SALOMON HERMANN, ridder
voN), een Duitsch dramatisch dichter v. joodsche afkornst, geb. 14 Jan. 1821 to Cassel, trad
in 1851 als archivaris in Oostenrijkschen staatsdienst on werd ten laatste bibliothecaris v.
't ministerie v. Onderwijs in Weenen, waar
hij 17 Febr. 1877 overl. Hij schreef verscheidone drama's en een reeks teksten v. operetten
on gaf ook „Gesammelte Gedichte" (1866) uit.
Zijn „Gesammelte Werke" verschenen in 6 din
(1877). •
Moser (JusTus), een Duitsch staatsman en
geschiedschrijver, geb. 14 Dec.
* 1720 to Osnabriick, waar hij in d. beginne advocaat was.
Daarna werd hij secretaris en syndicus v. d.
ridderschap en in 1768 geheim referendaris;
sedert was hij ook herhaaldelbk op staatkundig gebied werkzaam ; hij werd in 1783 geheim
justitieraad en overl. 8 Jan. 1794 in Osnabrtick.
Zijn voorn. werk is „Osnabruck sche Geschichte"
(2 dln, 1768, 3e dr. 1820). MOSER behoort tot d.
bests Duitsche stilisten der 18e eeuw. Zijn
„Vermischte Schriften" gaf Nicolai met een
levensbeschrijving uit (2 dln, 1797—'98); een
uitgave zijner „Sammtliche Werke" bezorgde
Abeken (10 dln, 2e dr. 1858). Zie over hem
Kreyssig, „Justus Moser" (1857).
Moser (ALBERT), een Duitsch lyrisch dichter,
geb. 7 Mei 1835 te GOttingen, is sedert 1862
leeraar a. een inrichting v. onderwijs in Dresden. Hij schreef „Gedichte" (1864, 2e dr. 1869),
„Sonette" (1866), „Nacht und Sterne" (1872),
,.Schauen und Schaffen" (1881), „Singen und
Sagen" (1889) enz.
Moser (GUSTAV VON), een Duitsch dramatisch dichter. geb. 11 Mei 1825 to Spandau,
was v. 1843—'56 luitenant in Pruisischen dienst
on woont sedert op zijn goed Holzkirch bij
Lauban. Hij schreef een reeks blijspelen, die
dikwijls werden opgevoerd, o. a. „Krieg im
Frieden", „Unsere Frauen" (beide met SchOntan), „Der Bibliothecar" en „Reif Reiflingen",
die zich door comisch uitgedachte tooneelen en
frissche humor onderscheiden. Een verzameling zijner tooneelspelen werd in 17 dln uitgegeven (1873—'85). Ook leverde MOSER d. tekst
voor d. operetta „Der Amerikaner" (1889).
Mosheim (JOHAN LAURENS VON). Deze vermaarde godgeleerde en beoefenaar der kerkelijke geschiedenis werd 9 Oct. 1694 to Lubeck geb. In 1723 werd hij hoogl. in d. godgeleerdheid to Helmstedt, vanwaar hij in
dezelfde betrekking in 1747 n. Gottingen vertrok. Hij overl. aldaar als kanselier der hoogeschool op 9 Sept. 1755. Zijn voorn. werken
zijn zijn „Institutiones historiae ecclesiasticae" (1755 ; Nederl. vertaald, Amst. 1776, 10
dln), „Institutiones hist. christ. majores" (1763),
„De rebus Christianorum ante Constantinum"
(1753), „Dissert. ad hist. eccl. pertinentes"
(1767), „Versuch einer unparteiischen Ketzergeschichte" (1746, 2 din; ook in 't Nederl. vertaald) en een verklaring v. Paulus' brieven.
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Mosiwatunja, d. grootste waterval v, d.
Zambesi, in 1854 door Livingstone ontdekt en
Victoriaval genoemd. Zie Mohr, „Nach den
F4llen des Sambesi" (2 din, 1875).
1VIoskee (een woord, ontstaan ult 't Arabische Mesdsjid, d. i. plaats v. aanbidding)
beteekent een Mohammedaanschen godsdiensttempel. 't Eigenaardige kenmerk v. d. meeste
dier gebouwen bestaat in een hoogen koepel
en vooral in dunne, hooge torens, minarets
genoemd (zie aldaar). Van binnen zijn d. moskeeen voorzien v. voorportalen tot 't verrichten v. wasschingen enz. 't Binnenste dezer
Islamitische kerken bevat enkel spreuken uit
d. Koran, hier en daar op d. wanden geschilderd; in d. richting v. Mekka vindt men er
een soort v. nis, aanwijzende waarheen d.
geloovigen zich bij 't bidden moeten wenden,
terwijl doorgaans in 't zuidoosten v. 't gebouw een kansel staat ten dienste v. d. imam
of priester. Bij verschill. moskeeen vindt men
ook openbare scholen (medressen), hospitalen
(imarets) en keukens, waarin uit d. meestal
rijke inkomsten der moskeeen voor d. armen
spijzen worden bereid.
Moskieten, mus.kieten of mosquitos
noemt men in warme landen verschill. muggensoorten, wier steek zeer hinderltjk en
lastig is en zelfs nu en dan door bijkomende
irritatie gevaarlijk worden kan. In Zuid-Amerika worden d. soorten beter onderscheiden
dan in andere landen. Men noemt daar mosquitos die zeer kleine mugjes, tot 't geslacht
simulium behoorende, welke over dag menschen en vee lastig vallen, daarentegen tempraneros die, welke tegen den avond vliegen
en tot 't geslacht culex behooren; terwijl d.
groote steekmuggen, mede tot 't laatstgenoemde geslacht behoorende, welke 's nachts
rondvliegen, zecundos genoemd worden. Aan
d. oevers v. d. Orinoco en d. Amazone is
deze plaag 't ergst; men kan zich echter door
ender, netten of gaas to slapen, door rookdampen en vuur daartegen vrij wel beschermen.
Moskou (Russ. Moskwa) is d. naam v.
Ruslands aloude hoofdstad en v. een gouvernement, in 't midden v. dat rijk ('t Europeesche
gedeelte) gelegen. 't Gouvernement heeft een
oppervl. v. ruim 605 vk. mijlen en een bevolking v. 2 185 000 inw. d. Meerendeels vlakke
bodem is vruchtbaar en wordt door talrijke
rivieren besproeid, die alle tot 't gebied v. d.
Wolga behooren; deze hoofdstroom raakt d.
noordelijke grens v. 't gouvernement, terwijl
zijn bijvloed, d. Oka, langs d. zuidzijde ervan
stroomt. Niet sheen land- en tuinbouw bloeien
in dit deel v. 't Russ. rijk, maar ook d.
industrie voorziet reeds voor een goed deel
in d. behoeften der bevolking; met name
vindt men er aanzienlijke wol-, katoen- en,
zijdefabrieken, voorts leerlooierijen, mattenmakerijen, stokerijen, goud- en zilversmederijen, steenbakkertjen, fabrieken voor ijzer en
staalwaren, voor machines, wagens, sleden,
enz. Hier en daar is d. bodem heuvel- en bergachtig en brengt hij behalve porseleinaarde,
kalk, krijt en bouwsteen, veel steenkolen op.
Een statistiek v. 1885 toont a., dat 37 pct v. d.
grond er nog met dichte wouden is bezet;
40 pct is bouwland, 23 pct wordt door weiden,
groeven, moorassen enz. in beslag genomen.
d. Inw. v. 't gouvernement. dat administratief
in 12 arrondissementen verdeeld is, zijn btjna
alien Groot-Russen en behooren meerendeels
tot d. Grieksch-Katholieke kerk.
d. Hoofdstad v. genoemd gouvernement en
vroeger ook v. 't geheele Czarenrijk beet tevens
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Moskou. Zij ligt a. beide oevers v. d. Moskwa,
een zijrivier der Oka, op 55° 45' N.-B. en 35°
14' 0.-L. v. Parijs, vrij wel in 't midden des lands
en gemiddeld 130 M. boven d. zee. Haar aantal
inw. bedroeg in 1890 ruim 798 000 (tegen.
600 000 in 1870, 350 000 in 1850, 15 000 in 1815.
en 250 000 in 1810). Met haar talrijke voorsteden heeft d. stad een omvang v. 40 wersten
of ruim 7 uur gaans. In hooldzaak onderscheidt men in Moskou d. volgende 4 deelen:.
't Kreml, Kitaigorod, Bjeloigorod en SemljanoIgorod („gorod' beteekent „stad"), waarbij
zich a. alle Wen d. „sloboden" of voorsteden.
aansluiten. 't Kreml of Kremlin, d. i. burcht,
kasteel, beslaat meer dan een uur in omtrek,
is door muren en grachten omringd en vormt
reeds een stad op zich zelf. 't Is 't oudste
deel der residentie en in d.12e eeuw gebouwd.
op d. hoogsten heuvel a. d. Moskwa. „Wat
voor Athene d. acropolis en voor Rome 't
forum met 't Capitool was, dat is 't Kreml
voor Moskou". Men vindt in dit Kreml o. a.
d. volgende gebouwen: 't oude czarenpaleis,,
dat tot d. 18e eeuw d. meeste vorsten huisvestte, meer dan 30 kerken, een aantal
kloosters, 't gebouw der heilige. Synode, 't
Senaatsgebouw en ook 't verrnaarde tuighuis,.
waarin tegenwoordig verschill. kostbaarheden
uit vroeger en later tijd bewaard worden.
Onder d. vele kerken neemt d. groote klokken
toren „I wan Weliki" een eerste plaats in; hij
heeft 32 klokken, waarvan er een 4000 poed
(65 000 kilo) weegt, die echter nog ver overtroffen werd door een, welke nu sinds lang buiten dienst gesteld is. In d. kerk v. Maria Hemel
vaart, 't oudste steenen gebouw der stad,
werden bijna alle keizers v. Rusland gekroond ;
in d. kathedraal v. d. aartsengel Michael
rusten vele czaren. Van al deze gebouwen is.
in 1812 door d. Franschen veel beschadigd en
vernield, doch nog onder d. regeering v.
Alexander I werd 't eon en ander weer hersteld. .
Een menigte kruitvaten, die men na d. aftocht
v. d. Fransche legers onder d. gebouwen v.
't Kreml vond, duidden a., dat ook deze a. d,
verwoesting waren prijs gegeven. VOOr 't arse-naal heeft men een monument gesticht, dat
uit 875 v. d. in 1812 buit gemaakte kanonnen,
is vervaardigd. — Op 't Kreml volgt Moskou's,
tweede hootddeel, d. Katai-gorod of Chineezenstad, welke naam nog op 't vroeger zoo levendig
verkeer met China (Kithai of Katai) wijst. Dit
is misschien d. drukste streek der czarenstad,
waar men d. zoogen. „linien" met haar talrijke
winkels en d. „Gostinoi Dw or" ('t groote
koophuis) aantreft, welke zich wel niet in
moderne schoonheid met d. s. Petersburger
magazijnen kunnen rneten, maar deze in
innerlijken rijkdom ver overtreiren. Verder vindt men trier nog 't gouvernementsgebouw, vele gerechtshoven en ook 't tolhuis,
't beursgebouw en 't groote exercitiehuis.
Niet minder dan in 't Kreml werden ook in
Kitai-gorod door d. Franschen in 1812 vele
verwoestingen aangericht. — 't Derde hoofddeel v. Moskou is BeloiVorod, d. i. d. witte
omdat haar voormalige muren daar, waar
men nu fraaie, met boomen beplante boulevards vindt, oorspronkelijk v. witten steen
waren opgetrokken. Hier vindt men 't grootevondelingshuis, waarin meer dan 1000 kinderen worden opgevoed, d. universiteitsgebouwen met d. kostbare bibliotheek en fraaie
musea, 't artilleriepark, d. munt, d. bank, d.
post, twee schouwburgen en een drietal
groote marktpleinen. — Kringvormig worden
d. drie tot nog toe genoemde stadswijken.
ingesloten door d. Semljanolgorod, d. i. aard,
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stad, omdat ztJ vroeger met een aarden wal
omgeven was, die nu echter voor fraai plantsoen heeft plaats gemaakt. Ook hier treft men
een aantal kostbare paleizen, koophuizen,
winkels en openbare baden aan. Kerken,
kloosters en hospitalen vindt men in alle
,deelen v.
d. czarenstad mede evenzeer; 't
verbazend groote aantal v. eerstgenoemde
, (alleen d. Grieksche kerk heeft in Moskou 350
bedehuizen) wettigt d. naam „heilige stad".
Bijna elke kerk heeft 5 torens met spits toeloopende koepels, waarvan d. middelste d.
hoogste is, en bovendien nog een klokkentoren. d. Koepels en torens zijn grootendeels
net groene of roode pannen, maar ook wel met
verguld koper gedekt, terwijl op ieder een
vergulde halve maan, waar boven een verguld kruis, prijkt.
In 't hart v. Rusland gelegen, nagenoeg op
,denzelfden afstand v. zijn vier hoofdzeeen en
tevens in 't centrum v. 't Russisch rivierstelsel, is Moskou al vroeg een middelpunt
v. Ruslands binnenlandschen handel geworden, die zich trouwens wijd en zijd, zoowel
n. West Europa als n. Noord- en Oost-Azio,
vertakte. In 1852 werd d. eerste spoorweg,
ter lengte v. 650 KM., v. Moskou n. s. Petersburg gelegd ; thans komen reeds acht spoorwegen in d. oude czarenstad to zamen, die
om haar levendigen handel niet ten onrechte
, t „London v. 't Oosten" wordt genoemd. Na
s. Petersburg is Moskou ook d. eerste fabrieksstad v. geheel Rusland: men telt er meer dan
, 600 groote fabrieken, onder welke die voor wol,
Taken, zijde en katoen, benevens die v. lederwaren d. eerste plaats innemen. Tevens vindt
men er echter aanzienlijke metaalgieterijen,
koperpletterijen, brandewijnstokerijen, suikerfabrieken, bierbrouwerijen, fabrieken voor
byouterieen, porselein, papier enz. d. Universiteit v. Moskou, in 1755 gesticht, telde in
1886 ruim 3300 studenten; behalve deze hoogeschool heeft men er lycea, seminarian,
'scholen voor handel en nijverheid, een instituut your Oostersche talen enz. Ook a. wetenschappelijke genootschappen is er goon gebrek; beroemd zijn vooral die voor geschiedenis en' oudheidkunde, voor d. natuurkunde
en voor 't mijnwezen. Voorts is Moskou nog
.altijd d. zetel v. vele aanzienlijke ambtenaren
in 't geestelijk en wereldlijk bestuur. Er is
ternauwernood eon oud•Russische 1amilie v.
,naam, die niet een paleis to Moskou heeft;
juist d. rijkste en aanzienlijkste familien geven
a. deze stad d. voorkeur boven s. Petersburg,
,omdat zij hier minder door d. glans v. 't hof
verduisterd worden en in grooter onaf hankeltjkheid kunnen leven. Niet Licht zal men
zich eon overdreven voorstelling v. d. half
Europeesche, half Aziatische weelde der
groote wereld in Moskou vormen. d. Paleizen
zijn er vorstelijk ingericht; bals, schouwspelen, eet en drinkgelagen, afgewisseld door
hoog spel, zijn d. gewone wintervermaken v.
d. adel; bij zomerdag verlustigt men zich op
't land en sommige wijken der czarenstad
zijn dan als uitgestorven.
d. Geschiedenis v. Moskou klimt op tot in
d. 12e eeuw. Van d. 13e tot d. 16e eeuw werd
zij bij herhaling door d. invallen v. Mongolen,
Polen, Lithauers en Tataren verwoest; ook
hebben schrikbarende branden haar meer dan
eens geteisterd ; bekend zijn vooral die v.
1737, 1748, 1752 en 1773. Heviger nog was d.
groote brand v. 14-21 Sept. 1812, die meer
.dan 3/4 v. d. stad in asch legde on d. Franschen
-40 000 man kostte. Ter herinnering a. d. aftocht der Franschen heeft keizer Alexander
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uit 't door hen achtergelaten geschut een
pyramidaal gedenkteeken doen oprichten en
tevens een prachtige kerk, a. d. Verlosser gewijd, laten bouwen. — Men zie over Moskou
Schnitzler, „Moskou; tableau statistique, goographique, topographique et historique"
(1854), Groszmann, „Fiihrer durch Moskau
and Umgebungen" (1882) on Fabricius „Le
Krimlin" (1883).
Moskovieten, een vroeger algemeen gebezigde naam voor 't Russische yolk, meer
bijzonder voor d. bewoners v. Moskou, v.
welke stad 't woord is afgeleid. Moskovische
matten, moskovische thee enz. zijn voortbrengselen v. d. Russischen handel on nijverheid.
Moskwa, een 491 KM. lange linker zijrivier v. d. Oka in Midden-Rusland; zij ontspringt in 't O. v. 't gouvern. Smolensk, stroomt
door 't gouvern. Moskou en zijn hoofdstad,
wordt bij Moskou bevaarbaar on mondt bij
Kolomma in d. Oka uit. d. Moskwa is beroemd
door d. slag a. d. Moskwa.
Moslem of Mos/im, meerv. moslemen,
vanwaar ons Muzelman, is d. naam v. een
aanhanger v. Mohammed; zie dat art., alsmede 't art. Mohammedaansche godsdienst.
Mosoel of Mossoel, een stad in Aziatisch
Turkije, elajeet Bagdad on t. N.-N.-W. v. d.
stad v. dien naam, gelegen a. d. rechteroever
v. d. Tigris, met 57 000 inw. Er tegenover
vindt men d. ruinen v. Ninive. d. Stad wordt
bestreken door een vesting on zij is d. zetel
v. een Turkschen pasja. Van d. oude vestingwerken der stad zelf is nog slechts een vervallen muur over; d. straten zijn nauw en
morsig. Er zijn 20 moskeeen en voorts kerken
v. verscheidene christelijke gezindten (Nestorianen, Jacobieten on anderen). d. Bonte bevolking bestaat uit Koerden, Turken, Arabieren enz.; ook d. Christenen on d. Joden
zijn er stark vertegenwoordigd. d. Eertijds
zoo beroemde fabrieken v. mousseline, welke
stof naar doze stad haar naam draagt, zijn
bijna geheel vervallen; tegenwoordig bepaalt
zich d. industrie tot d. vervaardiging v. blauw
geverfde katoenen stollen, turbanstoffen en
ververij. d. Handel in wol, peulvruchten en
galappelen is nog v. eenig belang, ofschoon hij
lang niet meer d. vroegeren bloei bezit.
Mosquitokust, d. oostel. kuststrook v. d.
midden-Amerikaansche republiek Nicaragua,
a. d. Caralbische Zee, reikende v. Kaap Gracias
a Dios in 't N. tot d. mond v. d. Rio San
Juan in 't Z.; zij heeft een oppervl. v. circa
420 vk. mtjlen en 15 000 inw., onder wie d.
Mosco's of Mosquito's, afstammelingen v. d.
negers on Indianen, wier zoogen. koning in
zuidel. stadje Blewfields zijn residentie
heeft. Voor d. kust, die slechts weinig goede
havens heeft, ligt d. Mosquito- of Hondurasbank. d. Wouden zijn rijk a. mahonie- on rozenhout. d. Mosquitokust was in d. 17e eeuw d.
hoofdzetel der Boekaniers en kwam in 1655
onder Engelsch protectoraat. Vooral sedert
1841 trachtten zich d. Engelschen als beschermers v. d. souvereinen staat der Mosquito's
(Mosquito) to handhaven, doch zij stonden hem
in 1860 met d. haven Greytown a. Nicaragua af.
Mossel (JACOB), v. 1751 tot 1761 gouverneur-generaal v. Nederl. Oost-Indict, was to
Enkhuizen geb. on vertrok reeds op jeugdigen
leettijd n. Indic. Achtereenvolgens tot boekhouder en commies opgeklommen, werd hij
in 1740 tot gouverneur v. Coromandel benoemd.
In 1744 werd hij buitengewoon, in 1746 gewoon raad v. Indict en in 1751 directeur-generaal. Nog in 'tzelfde jaar, na d. dond v. Imhoff
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werd hem d. waardigheid v. gouverneur•generaal opgedragen, terwij1 hij tevens tot luite_nan•generaal over 't voetvolk benoemd werd.
Weinig tijd later rezen d. action der OostIndische Compagnie, die eenige daling ondergaan hadden, weder v. 500 tot 600 pct. In
1755 vaardigde mossEL op dringenden last der
Kamer v. Zeventienen een wet tegen d. weelde
uit, die vooral to Batavia zeer was toegemomen, en nog in 'tzelfde jaar een andere
tegen d. sluikhandel. Hij overl. in 1761, kort
.nadat er ernstige verwikkelingen tuss. d.
Nederl. en Britsche compagnieen in Bengalen waren uitgebroken. — Zie Dubois, ,,V ie
des gouverneurs-generaux" (La Haye 1763),
alsmede Van Kampen, „d.Nederlanders buiten
Europa".
Mosselen. d. Mosselen behooren tot,
d. klasse der plaatkieuwige weekdieren (lamellibranchiata). d. Eetbare mossel (Mytilus
-edulis L.) heeft twee langwerpige, bolle, vrij
.gladde, gelijkvormige schelpen met een tandeloos scharnier; d. band ligt a. d. rugzijde en
is lijnvormig smal. 't Dier is hoog geel v.
,kleur, heeft een openen mantel met een
gewimperden ademspleet en a. d. basis v. d.
korten, tongvormigen voet een langen baard
v. draden. Men vindt deze dieren in d. Noord-en Middell. Zee ; zij hangen meestal met hun
baarden in trossen a. elk., groeien scliielijk
on zijn in 't twoede jaar reeds eetbaar. 't
Smakelijkst en 't gemakkelijkst to verteren
zijn zij in d. laatste maanden v. 't jaar. d.
Mossel word reeds omstr. 't jaar 1700 ontleed
-door A. de Heyde en door Leeuwenhoek.
d. Schildersmossel en eendenmosselen behooren tot een andere familie v. schelpdieren on
leven in zoet water. Zij hebben een kielvormigen voet, ongelUke schelpen en geen baard.
d. Eersten hebben twee tandjes in 't scharnier,
die bij d. laatsten ontbreken. d. Eersten
hebben hun naam daaraan ontleend, dat in
vroegere tijden d. schilders hun verven in d.
onderste der beide schelpen bewaarden. d.
Eendenmosselen worden moor door kraaien
gegeten dan door eenden. Een grootere soort
beet zwanenmossel. In deze en d. Mya margaritifera L. komen schoone paarlen voor. Bij
mosselen, die in stilstaand, onzuiver water
leven, hoopt zich voornamelijk in d. lever
, een voor d. mensch schadelijke alkaloide op.
Mosselbaai, d. naam v. twee zeeboezems, — Mosselbaai, een bocht a. 't Britsche
Kaapland, waaraan d. havenplaats Aliwal,
.een station v. d. stoombooten der Castle Mail
Paketlinie, gelegen is. — Mosselbaai, een
bocht a. d. noordwestkust v. Spitsbergen, op
79° 53' N.-Br. en 16° 15' O.-L. v. Greenw.
gelegen. Vroeger was ze 't tooneel v. veel
bedrijvigheid, toen d. Engelschen en Nederlanders er veel jacht maakten op walvisschen
43n robben, haar 's zomers voor haven gebruikten en Qp 't strand hun traanziedenen hielden. Dikwijls bedroeg d. bevolking
zomers 12 000 zielen, die een geheele stad,
uit houten huizen bestaande, bewoonden. Ook
word hier in 't hooge Noorden tuss. d. Engelschen en Hollanders een slag geleverd, waarin
1. laatsten overwinnaars bleven.
(Pinnotheres Pisum
Mosseikrabbetje
Iatr.), ook 't r oode krabbetje genoemd, is een
krabbetje, dat in d. schelpen der levende
mosselen huist en waaraan men wel wil
toeschrijven, dat overigens gezonde mosselen
soms voor d. mensch vergiftig kunnen worden.
't Diertje, nog geen halve cM. breed, is wit
of licht roodachtig v. kleur, heeft vuurroode
oogen on d. pooten met lange haren bezet.

VI.

MOS.

d. Ouden, die een dergelijk krabbetje kenden
in d. schelpdieren, die Pinna genoemd worden,
meenden, dat zij d. dieren, in wier schelpen
zij huisden, tegen dreigend gevaar waarschuw den.
Mossen (Musci) zijn kleine, sierlijke plantjes,
waaraan men bij nadere beschouwing een rijkdom v. vormen waarneemt. Zij komen groepsgewijze en meestal in aanzienlijke hoeveelheid bij elk. groeiende voor. d. Schoonheid,
die d. zichtbaar bloeiende planten in 't groot
aanbieden, bezitten zij in 't klem. Draadachtige uitbreidingen in d. vorm v. worteltjes,
waarmee zij a. d. onderlaag zijn vastgehecht,
levendig groen gekleurde en a. een kleinen
stengel verbonden blaadjes en eigenaardige,
uit vele deelen bestaande vruchtjes zijn bij
d. meeste mossen d. organen, waardoor zij
zich reeds zoo kenbaar v. d. minder bewerktuigde planten onderscheiden. d. Mossen worden onderscheiden in bladmossen (Musci frondosi) en levermossen (Musci hepatici) (zie
Levermossen) en onderscheiden zich v. d. korstmossen (Lichenes) (zie Korstmossen) doordien
deze slechts loot en geen duidelijke onderscheidbare blad- en stengelorganen bezitten.
Most (JOHANN JOSEPH), een Duitsch sociaaldemocraat, gob. 5 Febr. 1846 to Augsburg,
was eerst bookbinder, doch trok later met
verschill. bedrijven d. wereld in, heel Duitschland, Italie, Oostenrijk en Zwitserland door,
totdat hij zich to Berlijn als redacteur v. d.
„Freie Presse" vestigde. Wegens drukpersdelicten moor dan eons gevangen gezet, schreef
hij in d. gevangenis „Die sozialen Bewegungen im alten Rom and der Casarismus" (1678).
Tevens gaf hij een „Proletarier-Liederbuch"
en een menigte sociaal-democratische vlugschriften uit. Van 1874—'78 was hij lid v. d.
Duitschen Rtjksdag, maar, in laatstgenoemd
jaar zich niet herkozen monde, verkondigde
hij zijn socialistische theorieen al luider, zoodat
hij in 1879 verbannen word en zich n. London
begaf. Openlijk betuigde hij hier in 1881 zijn
blijdschap over d. dood v. keizer Alexander II
v. Rusland en sprak hij zelfs d. wensch uit, dat
alle monarchen mochten vermoord worden.
Dienvolgens word hij ook to London in hechtenis genomOn en tot 16 maanden dwangarbeid veroordeeld. Na die straf ondergaan to
hebben, nam hij d. wijk n. Noord-Amerika; hi.j
gaf hier zijn prikkelbaar en verbitterd gemood lucht in 't blad „Die Freiheit", doch
werd in 1886 to Chicago andermaal wegens
ophitsing tot oproer tot een ,jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Mostaarclolien zijn isomeren v. d. aethers
v. 't thiocyaanzuur, v. welk zuur d. samenstelling wordt uitgedrukt door d. structuurformule Cq, H . Vervangt men in deze formule
d. a. S gebonden H door een koolwaterstofrest (bijv. door C2 HO, dan verkrijgt men d.
structuurformule v. een aether v. 't thiocyaanzuur. Bij d. mostaardolien echter is d. koolwaterstofrest niet a. 't zwavelatoom, maar a.
H5).
't stikstofatoom gebonden (bijv. in
Zij zijn vloeistoffen met heftig prikkelenden
reuk. In 't zwarte mostaardzaad bevindt
zich 't kaliumzout v. myronzuur en een ferment, myrosine genaamd. Vermengt men dat
zaad, nadat 't gestampt is, met water, dan
wordt 't kaliumzout onder d. invloed v. 't
ferment en onder wateropname gesplitst in
glucose, zuur kaliumsulfaat on aetherische
mostaardolie (H2C = CH — CH2 — N =-- C = S).
Doze mostaardolie is een zware vloeistof, met
35
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sterken, tot tranen prikkelenden reuk, die op
d. hued blaren trekt.
Mostar, d. oude hoofdstad v. Herzegowina en tegenwoordig d. hoofdstad v. d.
gelijknamigen kreits in Bosnia, gelegen in 't,
nauwe dal v. d. boven-Narrata, waarover bier
een oude steonen brug en d. nieuwe FranzJosephbrug voert. 't Is d. zetel v. een Kath.
en v. een Grieksch-Oosterschen bisschop, heeft
talrvke moskeeijn, een Grieksche on een Kath.
kerk en telt 12 650 inw., ongeveer voor d.
helft Mohammedanen, die zich met handel en
fabricage v. geweren on tabak bezighouden.
Mosterd of Mosta,ard (Sinapis) is een
plantengeslacht, tot d. fam. der Cruciferae
behoorende on naar 't stelsel v. Linnaeus
tot d. 2e orde der 15e klasse (Tetradynamia
siliquosa). Van d. mosterd komen twee soorten voor: d. gels of witte mosterd (Sinapis
alba) en d. bruine, zwarte of roode mosterd
(Sinapis nigra). d. Witte mosterd, een zomer.
gewas met groote, gale zaden en stekelharige, wijd mtstaande vruchten, wordt in d.
provincie Groningen en op andere zware gronden v. ons land veelvuldig geteeld, vooral in
d. vruchtbare polders, en wordt vandaar voor
een goad gedeelte n. Engeland uitgevoerd,
om tot grondstof voor d. witte of Engelsche
mosterd to dienen. d. Zwarte mosterd. die
vooral in Noord-Holland gekweekt wordt,
heeft fijne bruin-zwarte of bij minder -volkomen rijpwording roodachtige zaden on on•
behaarde, tegen d. spit der bloemtrossen aangedrukte fijne vruchten. d. Bovenste bladeren
zijn lancetvormig en klein. Deze zelfde plant
groeit seer algemeen als onkruid, dat zoo
moeilijk uit to roeien is, dat men dit gewas
in vele streken niet wil verbouwen, ja zelfs
daze teelt door vroegere keuren hier en daar
verboden was. 't Zaad nu v. beide planten
wordt, na zeer din gemalen to zijn, met aztjn
en andere ingredienten tot d. bereiding der
mosterd gebezigd. Bovendien wordt 't in d.
geneeskunde gebruikt tot 't vervaardigen v.
mosterdpappen en ook wet voor inwendig
gebruik voorgeschrev en.
Mostert (JAN) of Mostaert, een Nederl.
schilder, in 1499 (volgens anderen in 1474) te
Haarlem geb. en overl. aldaar in 1555. Hij was
gesproten uit een voorname familie on een
v. zijn voorvaderen streed onder keizer Frederik in Palestina bij d. verovering v. Damiate.
d. Meester v. MOSTERT was Jacob v. Haarlem
en reeds op jeugdigen leeftijd word hij d.
eerste schilder v. prinses Margareta, dochter
v. Philips I v. Spanje. Na eon verblijf v. 18
jaren a. haar hof keerde hij, overladen met
rijkdommen on eerbewijzen, n. Haarlem terug,
waar hij bij voortduring ward begunstigd
door verschill. aanzienlijke personen, voornamelijk door d. graaf v. Buren. Zijn hooggereemde werken, voornamelijk portretten en
altaarschilderijen, gingen bij d. grooten brand
v. 1571 alle verloren. Zij worden opgesemd door
Karel v. Mander, terwijl Baldinucci en Descamps zeer 't verlies beklagen, dat d. kunst
daardoor geleden heeft. Ten tijde v. eerstgenoemden schrijver bevonden zich ten huize
v. zijn kleinzoon Nicolaas Sulker, schout v.
Haarlem, onderscheidene belangrijke werken
v. MOSTERT'S hand, onder walks een „Ecce
Homo", met levensgroote beelden ter halver
lijve, een „banket der Goden", eon „WestIndisch landschap", met naakte figuren, d. portretten v. „Jacoba v. Beijeren" on „Frans v. Bor.
selen" en zijn eigen levensgroot portret, waarbij
hij zichzelf heeft voorgesteld met gevouwen
handen en eon landschap tot achtergrond.
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Over 't algemeen zijn 's mans werken zeldzaam on zelfs in d. rijkste verzamelingeh
treft men daarvan weinig aan. Fiorillo schrijft
a. zijn hand d. voorstelling v..een met klimop
bekransten jongeling toe, met een rol papier.
in d. hand. Deze is door Prenner gegraveerd.
Motet (Ital. Motetto) was oorspronkelijk d.
naam v. een geestelijk of althans v. een kerkelijk gezang, dat door 't toelaten v. eenige
gefigureerde toonzetting v. d. gestrengen koraalstij1 onderscheiden was. Later is en thans
wordt nog d. naam gebezigd voor een meerstemmig zangstuk met of zonder begeleiding
op een bijbelschen tekst. Schoon 't motet ook
afwisselende koren of belfrtgezang in zich
opneemt, boreikt 't toch niet d. ontwikkeling
der eigenitjke cantata en wordt 't misschien
't best omschreven als 't. midden houdende
tuss. wat 't koraalgezang is en wat een cantate
zijn zou, indien zij op eon bijbelschen tekst
ware gezet. Vele Nederl. componisten (Sweelinck e. a.), maar vooral Joh. Seb. Bach,
Palestrina en Orlando Lasso hebben in dit,
genre beroemde werken geschreven.
Motherwell
(WILLIAM), een Schotscb
lyrisch dichter, geb. 13 Oct. 1797 to Glasgow,
bekleedde to Paisley d. betrekking v. ondersecretaris v. d. sheriff en over]. 1 Nov. 1835.
Hij schreef „Harp of Renfrewshire" (1819),
„Poems narrative and lyrical" (1832) en „Minstrelsy" (1827). Zijn „Poems" gaf M'Conechy
uit (1849). Van zijn lyrische gedichten zijn er
vele zeer populair geworden.

Mothes (oscAR), een Duitsch architect en
schrijver over kunst, geb. 27 Dec. 1828 te
Leipzig; hij bouwde en restaureerde in Saksen
verscheidene kerken en kapellen, Middeleeuwsche burchten en kasteelen en spreidde ook
op letterkundig gebied een groote werkzaamheid ten toon. Zijn voorn. werken zijn „Die
Baukunst und Bildhauerei Venedigs" (2 dln,
1859—'60), „Illustriertes Baulexikon" (4e dr.
1881—'83), „Archaologisches Worterbuch des
Mittelalters und der Renaissance", met H. A.
Muller (2 dln, 1877—'78) en „Die Baukunst des
Mittelalters in italien" (5 dln, 1882 on volg.).
Motie (v. 't Lat. motio, en dit v. movere,
bewegen) beteekent beweging, verandering;
ook een voorstel ter beraadslaging in een ver
gadering. — Moller' (Fr. motif) is een beweeg.
grond, drijfveer, waardoor 't een of ander
wordt voortgebracht; in d. muziek verstaat
men eronder een figuur v. weinige tonen,
waaruit zich een geheel stuk ontwikkelt; in
d. schoone kunst is 't een op uitwerking of
effect berekend kunstmiddel.
Motiveeren
(Fr. motiver) wil zeggen gronden aanvoeren,
met bewijzen staven. — Een motor (Fr. moteur)
is een beweger, een werktuig, waardoor men
iets in beweging brengt.
een beroemd
(JOHN LOTHROP),
Motley
Amerikaansch geschiedschrlIver, geb. 15 Apr.
1814 to Dorchester in Massachusetts, studeerdea. 't Harvard College to Cambridge (Amerika) ,
envrolgstGOien(warhjo
intiem vriend v. Bismarck was) en to Berlljn.
Daarna volbracht hij een reis door Frankrijk,
Italie, Zwitserland on Engeland en word hij
in 1841 gezantschapssecretaris to s. Petersburg,.
vanwaar hij echter reeds 't volgend jaar n.
Amerika terugkeerde. In 1839 had hij zijn eerste
work, een historische roman, getiteld „Morton's Hope", in 't licht gegeven en hij list, er in
1846 een tweede, „Merrymount", op volgen.
Doch al spoedig wijdde hij zich geheel a. d.
studio der geschiedenis, 't gebied, waarop hij
d. schoonste lauweren zou plukken. Besloten
om d. geschiedenis v. 't Nederlandsche
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waarvoor hij zulk een levendige sympathie
koesterde, to book to stollen, begaf MOTLEY
zich n. Europa om in Nederland on in Belgie
d. bronnen voor zijn studio na to sporen. Hij
vestigde zich to Dresden on deed in 1856 zijn
prachtig work „The Rise of the Dutch Republic" 't licht zien, dat hem alom beroemd
maakte on weldra in verscheidene talon (ten
onzent met een inleiding v. Dr. R. C. Bakhuizen v. d. Brink) word overgezet. In 1860
verscheen 't eerste deal v. een nieuw werk,
„History of the united Netherlands" getiteld,
waarin hij, evenals in 't vorige, blUk geeft v.
a. grondige geschiedvorsching een boeienden
stijl on heerlijke wijze v. voorstelling te kunnen paren. In 1861 w erd MOTLEY tot gezant
te Weenen aangesteld en in 1869 benoemde president Grant hem tot ambassadeur to London.
In 1874 bracht hij een bezoek a. d. Vereen.
Staten; zijn onvermoeide arbeid had zijn
krachten zeer doen afnemen en, in Engeland
teruggekeerd, overt. hij 29 Mei 1877 to Kingstone Russell in Dorsetshire.Middelerwij1 had
hij nog to book gesteld „The life and death
of John of Barneveld" (2 dln, 1873). Een tijdlang heeft MOTLEY ook to 's-Gravenhage gewoond, waar hij op 't Huis ten Bosch moormalen d. gast was v. koningin Sophie der
Nederlanden. d. Universiteit v. Leiden schonk
d. gevierden geschiedschrijver honoris causa
d. doctorstitel. d. Werken v. MOTLEY geven
zijn karak ter geheel weer; zij doen hem kennen als een volbloed republikein, een voorstander v. vooruitgang, vrijheid on menschenliefde. Zijn brieven (onder welke verscheidene
a. Bismarck) warden in 1889 d000r Curtis uitgegeven. Zijn leven is beschreven door Holmes
(1878).
Motril, een stad in d. Spaansche prov.
Granada, 2 KM. v. d. Middell. Zee verwijderd
on in een vruchtbare streak gelegen, heeft verscheidene kerken on kloosters on telt 17 120
inw., die suiker, katoen on won verbouwen,
katoenwaren fabriceeren on handel drijven.
t. Z.-0. v. Motril ligt d. havenplaats Calahonda.
Motten. d. Motten (tineidae) maken een
familie uit in d. orde der vlinders (lepidoptera).
Haar rupsen leven voornamelijk in kleederen,
tapijten, bont of koren. Omtrent d. korenmot
hebben wij reeds een afzonderlijk artikel
geleverd. Van d. andere kunnen wij in 't
algemeen zeggen, dat d. vlindertjes of eigenlijk gezegde motten vier glanzige 2 gestrekte
smalle vleugels bezitten, welke in d. rust
dakvormig op 't lichaam nederliggen; daarbij
hebben zij een kuifje v. haarachtige schubben
op d. kop, twee draadvormige, ongekamde
sprieten on een zeer korten zuiger.d.Thipsjes,
waaruit zij voortkomen, vertoonen ons slanke
lichamen met 13 pootjes on een hoornachtigen
kop. ZU maken zich hulseltjes of huisjes v.
afgeknaagde wol, veeren of Naar, genomen
uit d. stollen, in welke zij leven. 't Meest
komen voor Tinea sarcitella, wier rups vooral
in laken on wollen stoffen beat on die zilvergrijze bovenvleugels bezit; Tinea pellionella,
wier rups moor in bontwerk voorkomt on
die glinsterend bruin° voorvleugels met een
zwart stipje bezit; Tinea tapezella, wier rups
in tapijten, opgezette dieren on zelfs in
paardenharen kussens leeft on die iets grooter
dan d. andere soorten is. een sneeuwwit
kopje heeft on voorvleugels, die a. d. basis
zwart en in 't midden wit zijn met blauwachtig bruins tippen.
Men heeft tegen d. vernielingen, welke doze
diertjes veroorzaken, allerlei middelen voor-
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geslagen, bijv. terpentijn, cajeputiolie,zwaveldamp, tabaksrook, d. geur v. juchtleder enz.
't Eenige zekere middel is zindelijkheid on
gedurig uitkloppen v. d. to bewaren stollen,
voornaruelijk in 't voorjaar.
Tot d. motten rekent men overigens ook 't
insect, dat in d. bijenkorven zooveel schade
kan aanrichten on dat wij in een afzonderlijk
art. onder d. naam Wasmot zullen behandelen.
Motto (v. 't Ital. muttire, op half luiden toon
spreken) beteekent zin- of kenspreuk; vaak
wordt 't ook gebezigd als een zinrUke stalling, a. d. eon of anderen schrUver ontleend,
om als opschrift voor een verhandeling, een
nieuw hoofdstuk v. een book enz. to dienen.
Motu proprio, een Lat. uitdrukking, uit
eigen beweging, uit vrije aandrift beteekenende. — Con moto, in d. muziek, wil zeggen:
met beweging, vlug; ook met gevoel.
Moucheron (FREDERIK DE), een Nederl.
landschapschilder, word in 1632 of 1633 to
Edam gob. en, reeds vroeg liefde voor d.
kunst koesterende, a. d. leiding v. J. Asselijn
toevertrouwd. Later begaf hij zich tot zijn
verdere ontwikkeling n. Parijs on hij vestigde
zich eindeltjk to Amsterdam, waar zijn schilderijen grooten bijval vonden, al behoorden
zij dan niet tot d. kunstwerken v. d. eersten
rang. Volgens sommige beoordeelaars staat hij
ver beneden Asselijn, zoowel wat zijn natuurzin als zijn penseelbehandeling aangaat,
terwUl hij diens koel koloriet nog overdreef.
Anderen echter roemen vooral zijn luehten
als saloon en vol afwisseling. In d. meeste
zijner werken zijn waterpartijen aangebracht,
waarin zich d. voor werpen afspiegelen. A. v. d.
Velde, Lingelbach en Berchern schilderden
dikwijls d. figuren in zijn landschappen. 't
Museum to 's-Gravenhage bezit v. hem twee
„landschappen", waarvan een gestoffeerd door
Lingelbach; dat to Amsterdam een „landschap
met jagers", gestoffeerd door A. v. d. Velde;
dat to Munchen een „landschap met figuren
on dieren", door Berchem gestoffeerd. mouCHERON overt. to Amsterdam in 1686. Zijn
teekeningen zijn zeer gezocht. Hij heeft ook
een enkel prentje, „een boomrijk landschap",
geetst, waarvan d. afdrukken zeer zeldzaam
voorkomen. J. B. Racine graveerde naar hem
„la chute d'eau".
Moucheron (izAdic), een zoon v. bovengenoemde, werd gob. in 1670 to Amsterdam,
waar hij in 1744 overt. Hij word aanvankelijk
door zijn vader in d. k unst onderwezen on
bleef na diens dood Uverig naar d. natuur
studeeren. Hij had reeds een vrij goede hoogte
in d. kunst bereikt, toen hij zich in 1694 n.
Rome begaf. Daar schilderde hij een aantal
studien naar d. fraaiste punten on verkreeg hij
d. bijnaam ordonnantie wagons zijn gelukkige
gave v. componeeren. Deze was dan ook volkomen berekend op 't effect, dat bovendien
door zijn kennis v. d. perspectief on een
goede teekening werd verhoogd. In zijn koloriet is veal waarheid. Zijn work wordt in d.
voorn. galerijen aangetroffen. To Amsterdam
beschilderde hij in d. stijl v. zijn tijd een ,
aantal zalen met Italiaansche landschappen,
die door Jacob de Wit on Verkolje warden
gestoffeerd. P. Angier, F. de Gent, Mason e. a.
graveerden naar hem onderscheidene Italiaansche on andere landschappen. MOTICHERON heeft
ook zelf verschill. prentjes ge6tst, die teeder
behandeld zijn en zeldzaam voorkomen.
Mouchete, een term v. d. heraldiek. In 't
art. Hermines is gezegd, dat d. kruisvormige
stukjes zwart bont, die met 't zilveren veld
dit pelswerk uitmaken, mouchetures genoemd
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worden; wanneer nu een figuur met zulke
mouchetures bezaaid is, wordt zij mouchete of
tavcle genaamd.
Mouchez (AMEDEE ERNESTE), een Fransch
admiraal en directeur der sterrenwacht te
Parijs, werd geb. in 1824 te Madrid en overl.
25 Juni 1892 op zijn landgoed Wissons, bij
Antony in 't depart. Seine. Hij volbracht v.
1840—'45 een reis om d. wereld, maakte. zich
verdiensteltjk door 't doen v. verschill. sterrenkundige waarnemingen, was in d.FranschDuitschen oorlog v. 1870—'71 met d. verdediging v. Brest belast en nam In 1874 to
s. Paul. d. doorgang v. Venus waar.
Moulins, d. hoofdstad v. 't Fransche depart.
Alliers (Bourbonnais), met 22 670 inw., hoerlijk schoon gelegen a. d. rechteroever v. d.
Allier. 't Is d. zetel v. een bisschop en heeft
verscheidene fraaie bouwwerken, als d. katbedraal Notre Dame, 't stadhuis, 't Paleis v.
Justitie, d. prachtige Allierbrug en d. overblijfselen v. 't slot v. d. hertogen v. Bourbon.
In d. kerk v. een voormalig klooster bevindt
zich d. schoone graftombe v. d. laatsten connotable v. Montmorency. d. Stad heeft een
lyceum, een teekenschool, een priesterseminarie, zaagmolens en fabrieken v. stroohoeden, olie on aztjn.
Mounier (SEAN JOSEPEE), een Fransch
staatsman, geb. 12 Nov. 1751 to Grenoble, was
aanvankelijk advocaat en daarna rechter to
Grenoble on werd in 1789 n. d. Generale Staten
afgevaardigd, die zich op zijn voorstel tot
Nationale Vergadering verklaarden. 29 Sept.
1789 wad bij tot president der vergadering
gekozen, dock hij kon 't besluit, doze n. Parijs
to verplaatsen, niet verhinderen, waarom hij
8 Oct. zijn ontslag nam en n. Dauphine terugkeerde. Daar hij hies vervolgd werd, nam hij
d. wijk n. Savoie en vandaar n. Zwitserland.
In 1793 vertrok hij n. Saksen-Weimar, waar
hij op 't slot Belvedere een inrichting v. onderwijs stichtte. Later keerde hij n. Frankrijk
terug; hij werd in 1802 prefect v. 't depart. Illeet-Vilaine en in 1805 staatsraad en overl. 26 Jan.
1806 to Parijs. Van zijn werken is vooral beroemd geworden „Recherches sur les causes
qui ant ernpeche les Francais de devenir
libres" (2 dln, 1792). Zijn leven beschreef Lanzac de Laborie (1887).
Mouradgea d'Ohsson (rarrATrus). Doze
letterkundige, uit een rtjk Armenisch geslacht
to Constantinopel gob., begaf zich reeds vroeg
in dienst v. 't Zweedsche gezantschap bij d.
Porte; hij verkreeg daardoor en door zijn vertrouwdheid met d. Arabische on Turksche talon
gelegenhoid om d. zeden en gebruiken, 't inwendige v. 't serail, d. moskeeen en 't huiselijke
leven v. een btjgeloovig slaafsch en mistrouwend yolk v. nabtj te loeren kennen en verzarnelde d. bouwstofien tot een algemeene
geschiedenis v. 't Turksche rijk, tot welker
vervaardiging hij reeds vroeger 't plan gevormd had. In 1784 ging hij met zijn bijeengebrachte stukken n. Parijs, waar hij in 1788
en 1789 d. twee deelen v. zijn Jableau general de l'empire Ottoman" in 't licht gaf, a.
welks typographische pracht en schoonheid
v. platen d. schrijver vrtj wat v. zijn eigen
vermogen opofierde. d. Omwenteling in
Frankrijk bracht eenige vertraging in zijn
letterarbeid to weeg. Hij begaf zich weder n.
Constantinopel, waar hij door Selim III, die
een beminnaar v. d. wetenschap was, niet
alleen minzaam ontvangen maar ook in zijn
geleerde nasporingen ondersteund werd. Na
een tijd lang to Constantinopel te hebben
doorgebracht, keerde NIOU R ADGE A D'OHSSON n.
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Parijs terug, waar hij v. zijn aanzienlgk vermogen nauwelijks eenige sporen moor terug
vond, daar men zelfs 't magazijit, waarin hij
d. afdrukken v. zijn work, met d. platen, teekeningen enz. bewaarde, had opengebroken
en geplunderd. Zonder zich door dit ongeval
to laten afschrikken, beraamde hij nu een
nog uitvoeriger plan, dat een geschiedkundig
tafereel v. 't geheele Oosten omvatte on waarmee hij zich sedert zoo geheel bezighield,
dat reeds in 1804 twee deelen v. zgn „Tableau
historique de l'Orient" in 't licht verschenen.
Bij 't uitbreken v. d. oorlog verliet hij Parijs
en verkoos hij 't stille landleven, waarin hij
gedurende drie jaar zijn letterarbeid voortzette en een work leverde, dat een volledige
beschrgving v. 't Ottomanischo rtjk in drie
afzonderlgke afdeelingen bevat, welke d. titels
voeren: „Tableau historique de l'Orient", een
geschiedenis v. alle volken onder Turksch
gebied, „Tableau general de l'empire Ottoman", een beschrijving v. d. godsdienst, wetten, zeden enz. des Turkschen rgks, en
„l'Histoire de la maison Ottomanne", v.
Osman I tot 1738. 't Geheel was bijna voltooid,
toen D'OHSSON 27 Aug. 1807 overl.
Mouscron,oen groote Belgisch° gemeente
in d. prov. West-Vlaanderen a. d. wog v.
Kortrijk n. Tourcoing, Roubaix on Lille (Rijssel), onmiddellijk op d. Fransche grens, met
13 000 inw. en velerlei industrie.
Mousson, Zie Moesson.
Mouten bestaat in een ontkiemen v. 't
graan ; mout is gekiernd graan. Tot 't mouten
v. graan, bijy. gerst en tarwe, wordt 't veelal
in steenen bakken onder water gezet. Nadat
d. noodige hoeveelheid water d. korrel is
ingedrongen on 't bovendrgvende graan is
weggenomen, wordt d. overmaat v. water
verwtjderd. Met d. dextrine- on suikervorrning
neemt thans d. ontkieming een aanvang.
Deze gaat met warmteontwikkeling gepaard.
Eerst komt 't worteltje on daarna't pluimpje,
waaruit zich d. halm ontwikkelt, voor d. dag.
d. Temperatuur, bij welke 't mouten plaats
heeft, is zeer uiteenloopend, veelal nagenoeg
12- C., maar ook hooger. Bij doze ontkieming
v. 't graan wordt eon klein deel der eiwitstoffen omgezet in een ferment, diastase
genaamd, welk ferment d. eigenschap bezit
zetmeel in dextrine en dextrine in suiker orn
to zetten. Bij 't mouten wordt niet al 't
zetmeel, maar slechts een deel hiervan aldus
omgezet (zie Bier). Tevens gaan bestanddeelen verloren, daar een deel der nit zetmeel
gevormde dextrine en suiker ter vorming v.
cellulose verbruikt wordt, welke cellulose
't worteltje on pluimpje v. 't zich ontwikkelende plantje moot opbouwen. Zoodra 't worteltje d. behoorlijke lengte bezit, wordt 't mout
gedroogd, waardoor d. verdere ontkieming v. 't
zaad ophoudt. Men droogt 't mout door natuurDike of kunstmatige warmte. In 't eerste geval
door 't mout, in dunne lagen uitgebreid, a.
een drogen luchtstroom bloot to stellen (luciddroog mout), in 't laatste geval door 't mout

to brengen op een oppervl., die door vuur
verwarmd wordt, zoogen. eesten v. 't mout.
Ter bereiding v. bruins biersoorten wendt
men sterk geeest mout a., kleurmout genaamd,
vermengd met bij lags temperatuur geeest
mout. Van luchtdroog moot maakt men
weinig gebruik, daar dit goon holder, dus
eon minder bestendig bier oplevert. Ter
brandewijn-bereiding moat 't eesten bij niet
to hooge temperatuur plaats hebben; ook kan
men luchtdroog mout nemen on zelfs 't mout
in ongedroogden staat, ingeval 't nl. niet
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bewaard moet worden, maar onmiddellijk kan
verwerkt worden (zie Bier en Brandew#n). Van
mout vervaardigt men ook maizextract en
malzbonbons.
Molly (CHARLES LOUIS STANISLAS, graaf
een Fransch diplomaat en schrijver, gob. 11
Sept, 1835 to Partls uit een oud adelljjk geslacht v. Picardie. Na zijn opleiding a. 't
lyceum Bonaparte ontvangen to hebben, bekleedde hij een betrekking btj d.journalistiek
en hij zag zich in 1865 als gezantschaps-attache
bij 't ministerie v. Buitenl. Zaken geplaatst.
In 1875 ward MOUY gezantschapssecretaris to
Constantinopel on drie jaar later to Berl tin, waar
hij tevens andere hooge ambten bekleedde.
In 1880 word hij gezant to Athens on in 1886 to
Rome. Van 's mans werken noemen
„Grands seigneurs et grandes dames du temps
passé" (1862), „Don Carlos et Philippe II"
(1888; door d. Academie met d. eersten prijs
bekroond ∎, „Les jeunes ombres" (1865), „Lettres du Bosphore" (1879), „Lettres atheniennes" (1887) on „Rome" (1890). Ook gaf MOUY
d. correspondentie v. Stanislaus Poniatowski
en v. Mevr. Geoffrin uit (1875).
Moxa is een brandmiddel, dienende om
op d. huid een brand wond to veroorzaken
met 't sane of andere geneeskundige doel.
't Is een middel, dat reeds bij d. Ouden bekend
was on gewoonlijk uit gemakkelijk brandbare, plantaardige zelfstandigheden bestaat.
Bij ons gebruikt men daarvoor bundeltjes
v. met salpeter gedrenkt tot kleine kegels
gebonden pluksel. Doze worden a. 't v. d.
huid 't verst afgelegen punt aangestoken on
a. zich zelf overgelaten. Zij worden echter
tegenwoordig minder algemeen toegepast dan
vroeger.
litIoza,:iek of Musiefwerk w ordt een soort
v. teeken- of schilderkunst genoemd, welke
ontstaat door 't naast elk. aanhechten v.
gekleurde steenen, stukken glas, marmer of
bout. Doze kunst is waarschUnlijk in 't Oosten
ontstaan, door d. Grieken tot ontwikkeling
gebracht on door hen to Rome bekend
geworden. Daar werden vloeren vervaardigd,
samengesteld uit kleine blokjes gekleurden
steen, waaruit d. een of andere teekening
gevormd word. Zoo werden niet slechts
kamers, maar ook binnenplaatsen, terrassen,
enz. bevloerd. Aanvankeltjk bootste men in
d. teekening der mozaieken d. weggeworpen
overblijfselen v. een maal na. Allengs editor
koos men andere onderwerpen on k wam men
tot waarltjk fraaie voorstellingen. Van dien
aard ztjn d. mozaieken, to Pompeji opgegraven, waarvan 't beroemdste uit wel
honderdduizend stukjes glas samengesteld is
en d. Alexanderslag voorstelt. Na d. groote
volksverhuizing bleef deze kunst vooral btj
d. Byzantijnen voortleven en ward ztj in 't
bijzonder aangewend bij d. in- en uitwendige
versiering der kerken. Later ward zij door d.
fresco-schilderkunst verdrongen on in plaats
v. op werken v. grooten omvang ward ztj
na d. 15e eeuw schier alleen op pronkwerken
v. kleinere afmetingen toegepast.
In 't begin der 16e eeuw deed paus Clemens VIII echter nog 't inwendige v. d.
koepel der s. Pieterskerk met mozaiekwerk
versieren. Giambattista Calandra en ztjn volgelingen legden zich toe op 't navolgen in
mozaiek v. d . oorspronkelijke schilderijen v.
beroemde meesters en, daar 't mozaiek uit
ztjn aard hoogst duurzaam is, heeft d. kunst
daaraan niet weinig to danken. Veel verplichting heeft zij bovenal a. d. in 't begin
der 18e eeuw door Paolo Christophorio to
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Rome gestichte school v. mozaiek werkers.
Een v. d. grootste mozaieken v. d. nieuweren
ttjd is d. kopie mar 't beroemde „Avondmaal" v. Leonardo da Vinci, welke zich to
Weenen bevindt. Men onderscheidt tegenwoordig twee soorten v. mozaiek : d. Romeinsche on d. Florentijnsche. Bij d. eerste gebruikt
men gekleurde steenen on stukken glas,
waarmee men elke kleurschakeering kan
nabootsen; bij d. andere enkel natuurltjk
gekleurde harde steenen. d. Eerste soort is
meer voor navolging v. schilderijen, d. andere
voor tafelbladen enz. geschikt. Mozalek in
hout wordt door d. Italianen Tausia of Tarsia
en door d. Franschen Marquelerie genoemd. Dit
mozaiek in hout word door d. beroemdste
architect;en der renaissance in Italie dik werf
in practijk gebracht. d. Techniek der Romeinsche on der Florentijnsche mozaiek-bewerking
is eenvoudig. Op een platten steenen grond,
welke door een stevig raam is ingesloten,
wordt een dikke laag cement en daarin worden
weder d. verschill. stukken steen, marmer of
glas, welke d. teekening moeten uitmaken,
aangebracht. Wanneer d. cement genoegzaam
verhard is, wordt 't geheel gepoliist. Beschadigde of bevlekte mozaieken worden dik wijls
afgeslepen. Soms vermenigvuldigt men mozaieken door hen in tweeen to zagen.
Mozaische godsdienst
(d.), ook Mozaisme, Joodsche of Israelietische godsdienst
genoemd, is een der vier hoofdgodsdiensten
en d. oudste v. die, waarin 't denkbeeld der Oenheid v. d. Godheid ('t monothelsme) op d. voorgrond staat. Zijn belijders heeten Israelieten
on Joden (zie die beide artt.), die, sedert d.
val v. d. Israelietischen staat (70 n. Chr.)
over een groot gedeelte der aarde on onder
allerlei volken verspreid, slechts een schaduw
bezitten v. 't eigenitjke wezen v. d. Mozalschen
godsdienst. Doze godsdienst draagt d. naam
Mozaische naar Mozes; voor zoover 't echter
d. eigenl. godsdienst (d. betrekking tuss. d.
mensch en 't Opperwezen) betreft, was hij
moor een herstelling v. d. aloude, in d. tenten der aartsvaderen bewaard gebleven godsvereering dan een nieuw gevormd godsdienststelsel. Zuiverheid, eenvoudigheid en zedelijkheid zijn er d. hoofdeigenschappen van.
Zie verder 't art. Joden en behalve d. daar
aangevoerde werken Hirsch, „System der
religiOsen Anschauungen der Juden" (Leipzig,
1841), en Kuenen, „d. Godsdienst v. Israel"
(Haarlem 2 din, 1870).
Mozambique hest in uitgebreiden zin 't
geheele Portugeesche gebied in Afrika's Oostkust, dat zich fangs d. straat v. Mozambique,
die 't v. Madagascar scheidt, en d. Indischen
Oceaan v. d. mond der Rovuma, in d. nabijheid v. kaap Delgado, zuidwaarts tot d. Delagoabaai uitstrekt. Naar 't binnenland is d.
grens onbepaald ; 't geheele gebied beslaat
ongeveer een oppervl. v. 18 000 vk. mijlen met
2 millioen inw. en wordt verdeeld in d. districten Kaap Delgado, Angoche, Mozambique,
Inhambane, Quelimane, Sofala, Lourenco-Marquez, Tete en Manica. Bovendien werden er
in 1889 in 't binnenland zetels voor d.'regeering opgericht to Soembi a. d. Zambezi en
to Quintevi t. Z. v. deze rivier. d. Belangrijkste rivieren zijn: d. Rovuma, d. Zambezi,
d. Sabi en d. Limpopo. d. gust is vlak en
ongezond; naar binnen stijgt 't land on vormt
't een deel v. 't Afrikaansche hoogland. Gom,
indigo, katoen, mals, ivoor, was en camitchouc zijn d. voorn. artikelen v. uitvoer • ingevoerd worden bonte zakdoeken, glas, katoenon stoffen en spiritualien. d. Slavenhandel
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met d. omliggende staten wordt in d. laatste
jaren sterk tegengegaan. Onderzeesche telegraaftijnen zijn aangelegd n. 't Kaapland en
n. Aden; d. spoorweg v. Lourenco-Marquez a.
d. Delagoabaai n. Pretoria, d. hoofdstad der
Transvaal, nadert haar voltooiing.
d. Hoofdstad, Mozambique, op 't smalle, koraaleiland v. dien naam gelegen, is d. zetel v.
d. gouverneur en v. een bisschop. Zij heeft
een kathedraal, een tuighuis, factorijen v.
Europeesche handelshuizen en bijna 7000 inw.
Mozart (JOHANNES CHRYSO9TOMUS WOLFGANG GOTTLIEB), een der grootste toonkunstenaars v. alle tijden, werd 27 Jan. 1756 te Salzburg geb., waar zijn vader onderdirecteur der
aartsbisschoppelijke kapel was. Daze onderwees hem reeds op zijn vierde jaar in 't
klavierspel, waarin hij dan ook al vroeg een
buitengewone vaardigheid a. d. dag legde. Op
zijn zesde jaar speelde hij reeds zoo uitmuntend,
dat zijn vader hem to Weenen a. d. keizer
voorstelde. Nadat hij daar een kleine, voor
zijn jeugdige hand geschikte viool ten geschenke gekregen had, maakte hij ook op
dat instrument zeer snelle vorderingen. Als
12-jarige knaap liet hij zich op een kunstreis
ook in ons vaderland, met name to Amsterdam en te 's-Gravenhage, onder groote toejuiching hooren. Hij deed die reis in gezelschap
eener mode zeer muzikale zuster en bespeelde
ook eenige der voorn. orgels in ons vaderland.
Reeds toen speelde hij d. zwaarste stukken
met verwonderlijke juistheid op 't eerste gezicht. Zijn eerste opera, „La finta simplice",
schreef htj als 14-jarige knaap op uitnoodiging
des keizers, wiens kapel hij twee jaar to voren
bij d. inwijding eener kerk had bestuurd. Na
nog eenige kunstreizen met zijn ouders en
zijn zuster gedaan on d. opera's „Mithridates"
(1770), „Lucio Sulla" (1773) en „La finta giardiniera" (1775) benevens andere stukken (waaronder d. vermaarde „Pagno di Scipione") gecomponeerd to hebben, word MOZART to Weenen
geplaatst met d. titel keizerlijk kamer-componist. Van toen of hield hij zich, vooral na
zijn huwelijk, meestal in d. keizerlijke hofstad op en vermeerderde hij zijn roem als
toonzetter door een menigte grootere en kleinere compositikn, waarvan d. „Don Juan" (1787)
on d. „ZauberflOte" (1791) d. voorn. zijn. Ook
zijn „Figaro", zijn „David" on andere werden
hebben groote verdiensten. MOZART overl. to
Weenen op 5 Dec. 1791, nog werkende a. zijn
zwanenzang, 't onsterfelijke „Requiem". Hij
was slechts 36 jaar oud geworden. Zijn muziek
munt vooral uit door een edel on zuiver gevoel,
waaruit zich laat verklaren, dat zij onder alle
wisselingen v. smaak steeds in zoo hooge
mate is blijven behagen a. lieden v. zoo uiteenloopende ontwikkeling. d. Strange kunst
moge reden hebben om v. vele zijner stukken
to zeggen, dat er d. allerlaatste beschavende
hand a. ontbreekt, vooral wat d. instrumentatie
aangaat, ook moge zijn buitengewone vaardigheid in d. uitvoering wel eens ten gevolge
hebben gehad, dat hij, anderen afmetend naar
zichzelf, d. muziek soms al to ingewikkeld en
moeilijk maakte, — dit alles neemt niet weg,
dat d. composities v. MOZART tot d. heerlijkste
behooren, welke ooit zijn voortgebracht.
MOZART was sedert 1782 gehuwd met Constantia Weber. Zijn tweede zoon, WOLFGANG
MOZART, 26 Juli 1791 to Weenen geb. en overl.
30 Juli 1844 te Carlsbad, was made een verdienstelijk pianist en componist. Zie Oulibichew, „Vie de Mozart" (1841); Holmes, „Life
of Mozart" (1845), en vooral d. biographie v.
Otto Jahn (2 dln, 1867).

MOZ,
Te Salzburg werd in 1840 Gen gedenkteeken
voor MOZART opgericht.
Mozes, d. beroemde leidsman en wetgever
der Israglieten, d: stichter v. hun godsdiensten burgerstaat, een der grootste mannen, die
ooit geleefd hebben. Zijn geschiedenis, verhaald in d. vier laatste der naar hem genoemde
bijbelboeken (Exodus, Leviticus, Numeri en.
Deuteronomium) mag als bekend warden aangenomen. d. Merkwaardige wUze, waarop hij
in zijn vroege jeugd onder dreigend levensgevaar behouden werd, bezorgde hem d.
Egyptischen naam MO - IJTSCHE, waaruit 't Hebr.
MOSCHE ontstaan is, wat beteekent d. uit 't
water geredde. Hij werd omstr. 1600 v. Chr.
geb. volgens 't Bijbelsch verhaal; andere
historische bronnen doen echter zijn geboortejaar in d. 14e eeuw v. Chr. vallen; hij
bracht,. ook nog na zijn redding, zijn jeugd
door in 't huis zijner ouders (Amram on
Jochebed, uit d. stam v. Levi), werd vervolgens a. 't Egyptische hof opgevoed, bekleedde in Egypte aanzienlijke staatsbetrekkingen, moest op zijn 40e jaar d. wijk nemen
in d. Arabische woestijn en keerde vandaar
na een 40-jarig verblijf n. Egypte terug. ten
einde zich a. 't hoofd to stollen v. d. bevrijdingstocht zijner stamgenooten, met welke hij
als aanvoerder en wetgever 't laatste derde
gedeelte ztjns levens in d. streken tuss. Egypte
en Kanaan doorbracht; a. d. grenzen v. dit
land gekomen, overl. hij in hoogen ouderdom.
Gelijk d. godsdienst, door MOZES gesticht,
hem doet kennen als vervuld met een rein
godsdienstig gevoel v. hooge zedelijke waarde,
is zijn wetgeving een onvergankelijk gedenkstuk v. zijn staatkundige wijsheid. Ook als
dichter blonk hij uit, getuige Ps. X0, in d.
gewijde verzameling der Israelieten v. hem
opgenomen. Of d. btjbelboeken, die zijn naam
dragon, inderdaad door zijn stift werden opgeschreven, is a. twijfel onderhevig. Zeker
is, dat op verschill. plaatsen zich d. sporen
verraden v. latere samenstelling, wat echter
niet wegneemt, dat d. hoofdzaken v. d, op
zijn naam to boek gestelde geschiedenissen
en wetsvoorschriften door hem ook nog op
andere wijze kunnen zijn bewaard dan d. voorname inhoud der grondwet v. d. Isra6lietischen
godsdienst- on burgerstaat, door hem (Exod.
XXIV :12) op steen geschreven. Doch dit behoort tot d. inleidings-wetenschap op d, bijbelboeken en ligt buiten 't plan v. dit woordenboek, wat eveneens 't geval is met d. tot d.
godgeleerdheid behoorende vraag nopens d.
betrekking tuss. Mozes' eigen werkzaamheid
on die voorstelling des bijbels, welke hem
een werktuig in d. hand v. God noemt. Wtj
verwijzen naar 'tgeen over MOZES gezegd is
in d. arbeid onzer kanselredenaars J. Steenmeijer (Arnhem 1852) en J. J. v. Oosterzee
(Rotterdam 1858) over MOZES in leerredenen.
Mozes Mendelssohn, Zie Mendelssohn.
Mozijn (micHiEL), een Nederl. graveur on
schilder, omstr. 1630 to Amsterdam geb. Zijn
lotgevallen zijn onbekend. Men kent hem
echter uit zijn geaste on met 't graveerijzer
voltooide prenten. Zijn schilderijen zijn zeer
zeldzaam. Nagler geeft 26 nummers op v.
zijn ets- on graveerwerk, dat meerendeels
met d. adressen v. Danckerts, De Jonge en
Mariette is voorzien. 't Zijn mythologische
onderwerpen en allegorieen, benevens portretten, waaronder d, apotheose v. Maarten Harpertsz. Tromp, d. portretten v. M. A. de Ruyter,
Jan v. Galen, Jacob Cats, v. Wassenaer, e. a.
M. R. A. S. is eon in Engeland gebruikelijke verkorting voor Member of the Royal
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Asiatic Society, d. i. lid v. 't koninklijk Aziatisch genootschap, dat zich d. beoefening.v.
Azie's geschiedenis, taal en oudheden ten
doel stelt.
M. R. G. S. staat voor 't Engelsche Member of the Royal Geographical Society, lid v. 't
Koninkl. Aardrijksk. Genootschap.
Mrs. is een veal gebezigde verkorting voor
't Eng. Mistress, Mevrouw.
Ms. verkort v. Manuscript, handschrift
(zie ald.).
Msgr, verkort v. Monseigneur (zie ald.).
M. Sin., een in 't notenschrift gebruikelijke verkorting voor Mano Sinistro, met d.
linkerhand.
Mucius Cordus, bijgenaamd Scaevola
-(cA.Jus), was een edel Romein uit d. eerste
tijden der republiek, die d. nauwelijks gevestigde vrijheid zijns vaderlands door een stoute
daad redde. Toen nl. door 't beleid en d. standvastigheid v. L. Junius Brutus d. laatste
koning v. Rome, Tarquinius Superbus, v. zijn
troon beroofd en met zijn gemalin en zonen
uit Rome verdreven was, begaf zich deze tot
-zijn bloedverwant Porsenna, koning v. Clusium, die Rome in 507 v. Chr. belegerde, ten
einde Tarquinius in zijn vroegere waardigheid
to herstellen. Mucius nu, zijn vaderland tot
uiterste gedreven ziende, verkreeg v. d.
Romeinschen senaat d. vrijheid, zich in 't
vijandeltjke leger to begeven, om d. koning
v. kant to maken. Met een dolk gewapend,
kwam hij tot d. tent v. d. vorst, waar juist
d. soldij werd uitgedeeld, maar ziet, in plaats
v. d. vorst doorstak hij d. geheimschrijver v.
dozen. Aanstonds door d. wacht gevat, sprak
mums met een onverschrokken houding tot
Porsenna: „Ik ben een Romeinsch burger en
mijn naam is C. Mucius. Als vijand heb ik d.
koning, onzen vijand, willen ombrengen en,
.zooveel mood als ik voor dozen moord bezat,
zooveel moed bezit ik ook nu om to sterven.
Ik ben echter niet d. eenige, die dit besluit
tegen u heb opgevat; een groot aantal Romeinsche jongelingen streeft met mij naar
denzelfden room on dit is d. oorlog, dien u d.
Romeinsche jeugd aankondigt". Toornig en
verschrikt, dreigde Porsenna hem met d. brandstapel, wanneer hij niet bekende, welke aanslagen men tegen hem had gesmeed; doch
mucius hernam : „Om u to overtuigen, hoe
weinig zij, die naar room streven, lichaamssmart achten, zoo zie, wat ik doe", en met
doze woorden stak hij zijn rechterhand in
gloeiende kolen, die op eon altaar stonden, en
liet hij haar met een onbewegelijke standvastigheid verbranden. Doze stoute daad verbaasde
d. koning zoozeer, dat hij hem niet alleen zijn
vrijheid schonk, maar op d. verklaring v.
dat 300 Romeinsche jongelingen 's konings dood gezworen hadden, terstond 't beleg
deed opbreken en met d. republiek d. vrede
sloot. Mucius verkreeg nu d. bijnaam Scaevola, d. i. d. linksche, terwijl d. senaat hem
een stuk lands ten loon schonk on een eerzuil voor hem list oprichten.
Mi ►cice (HEINRICH KARL ANTON), eon Duitsch
historieschilder, gob. 6 Apr. 1806 to Breslau
43n overl. 16 Jan. 1891 to Diisseldorf,. waar hij
als d. nestor der kunstenaars bekend stond.
Na eon kunstreis over Miinchen n. ItaIie en
Sicilie bracht hij merkwaardige doeken op
verschill. tentoonstellingen on teekende hij
fraaie illustraties voor prachtwerken. 't Meest
worden v. hem genoemd d. volgende schilderijen: „Dante, d. Divina Comedia voorlezende",
„d. Opstanding v. Christus", „d. Vlucht v.
koningin Adelheid", „Cleopatra" en „Lorelei".
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Mudschu-eilanden
of Woodlarkeilanden, een vruchtbare eilandengroep t.
0. v. Nieuw-Guinea, met een oppervl. v.
22 112 vk. mijien. Hiertoe behooren Woodlark,
't Juveny-, 't Tokoen- en 't Nadel- of Laughlaeiland. d. Bewoners zijn wilden on 't klimaat
is ongezond. Ten gevolge v, d. omliggende
koraalriffen zijn ze ontoegankelijk, sedert 1885
is d. eilandengroep Britsch.
Muezzin of Moeezzin, een Arab. woord,
dat roeper beteekent; 't is d. gewone naam
v. hem, die bij d. Mohammedanen d. biduren
v. d. minarets der moskeeen afroept (zie
Minaret).
Muffling (FRIEDRICH KARL FERDINAND,
baron v.) werd 12 Juni 1775 to Halle gob. en
droeg eerst d. naam WEISZ. In 1790 vertrok hij
met een bataljon Pruisische fuseliers n. Silezie
en hij ging in 1792 bij 't leger v. d. Rijn over.
Van 1798-1802 werd hij bij geodetische opmetingen in Westphalen en Thuringen aangesteld;
hij kwam in 1804 als eerste luitenant bij 't regiment v. Wartensleben en werd kort daarna
kapitein en bij d. generalen staf overgeplaatst.
Als chef v. d. staf bij d. hertog v. SaksenWeimar maakte hij d. veldtocht v. 1806 mode;
hij sloot zich met hem bij Blticher aan en teekende d. capitulatie v. Rattkau. In 1809 verliet
hij d. Pruisischen dienst en ging hij in een
burgerlijke betrekking n. Saksen-Weimar,
maar in 1813 kwam hij in Pruisen terug en
werd hij tot luitenant-kolonel bij d. generalen
staf benoemd, in welke betrekking hij d. slag
bij Gross-GOrschen bijwoonde. Vervolgens tot
kwartiermeester-generaal v. 't leger v. SileziO
bevorderd, woonde hij d. veldtocht onder
Bliicher's bevelen bij en deed hij met hem d.
intocht in Parijs. In dat tijdperk werd hij tot
gou'verneur v. Parijs en chef v. d. generalen
staf benoemd. In d. korten veldtocht v. 1815
was hij Pruisisch gevolmachtigde bij Welling.
ton's hoofdkwartier. In 1820 was hij chef v.
d. Pruisischen generalen staf en leidde hij d.
groote geodetische werkzaamheden. In 1829
ging hij als buitengewoon gezant n. Constantinopel, om als bemiddelaar tuss. Rusland en
Turkije op to treden. In 1832 werd MUFFLING
tot commandant v. 't 7e armeekorps en tot
generaal der infanterie benoemd, in 1837 tot
gouverneur v. Berlijn en in 1847 tot veldmaarschalk. Hij overl. 15 Jan. 1851 to Erfurt. MUFFLING heeft onder d. letters C. v. W. een aantal werken over d. krijgsgeschiedenis, vooral
v. d. jaren 1813 en '14, nagelaten. d. Voornaamste daarvan zijn „Operationsplan der Preuss.
Sachs. Armee in 1806" (1806), „Marginalien
zu den Grundsatzen der hOhern Kriegskunst
filr die Oestr. Generale" (1808), „Die Preussische und Russische Campagne im Jahre
1813" (1813), „Geschichte des Feldzugs der
Englisch-Hannoveranischen, NiederlAndischen
und Braunschweigischen Armee unter dem
Herzog von Wellington und der Preussischen
unter dem Ffirsten Bliicher im Jahre 1815"
(1815), „Die Feldzilge der Schlezischen Armee"
(2 din, 1824), „Betrachtungen fiber die grossen
Operationen und Schlachten, u. s. w." (1825)
en „Napoleon's Strategie im Jahre 1813" (1827),
terwijl na zijn dood zijn gedenkschriften onder
d. titel „Aus meinem Leben" (1851) 't licht
zagen.
Mufti of Groot-Mufti (bij d. Turken
Sheikh-ul-Islam, d. i. hoofd der uitverkorenen,
geheeten) is 't opperhoofd v. d. Turkschen
godsdienst en der Turksche wetten en in
rang d. eerste staatsdienaar, die op d. groutvizier volgt. Zelfs v. d. sultan geniet hij eerbewijzen. d. Mufti wordt als uitlegger v. d.
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Koran en over 't algemeen in alle gewichtige
zaken geraadpleegd, inzonderheid in gewichtige gerechteljjke handelingen en lUfstraffelUke zaken. HU deelt zijn gevoelen zeer kort,
zonder eenige opgave der redenen,in.geschrift
mode en voegt er in bedenkolUke gevallen
b,i3; God weet, wat beter is. Zulk eon uitspraak,
btj welker onderteekening hij zich d. armen
knecht Gods noemt, heat Fet-fah on vanhier
d. Mufti zelf Sabibi - Fetive, d. i. beer der gerechtelijke vonnissen, en zijn geheimschrUver
Fet-fah Emeni. d. Inkomsten v. d. Mufti zijn
zeer aanzienlijk. In groote steden is nog eon
onder-Mufti, die zijn post door groote geschenken v. d. groot-Mufti verkrUgt.
Miigge (THEODOR), eon bekend Duitsch
schrUver, gob. 8 Nov. 1806 to Berlijn, waar hij
18 Febr. 1861 overl. Hij schreef eon aantal
reisbeschrijvingen, o. a. 't „Nordische Bilder.buch" (1858, 3e dr. 1862), en novellen, maar
vooral romans. v. welke we noemen „Der
Chevalier" (3 dln, 1835), „Die Vendeerin" (2 dln,
1836), „Toussaint" (2 dln, 1840), „Der Vogt von
Sylt" (2 dln, 1851), „Afrasa" (1854), „Erich
Randal" (4 dln, 1857) on „Der Prophet" (2e dr.
3 dln, 1862). Een verzameling zijner novellen
verscheen in 18 dln, v. zijn romans in 33 dln
(1862—'69).
Muggen. d. 1114achtige insecten vormen
een zeer uitgestrekte onderorde onder d. tweevleugeligen of diptera. Zij onderscheiden zich
voornamelijk door Nun sprieten, welke gepluimd of draadvormig zijn on altijd uit eon
zeer groot aantal leedjes bestaan. Men brengt
tot hen o. a. d. zoogenoemde zwarte vliegen, v.
wie ten onrechte verteld wordt, dat zij schade
a. d. bloesems der vruchtboomen toebrengen,
d. kriebelmuggetjes en moskieten (simulia), d.
Hessische vlieg der Noord-Amerileanen en haar
verwanten (cecidomyia) v. wie eenige schadelijk
zijn voor d. tarwe on rogge, d. langbeenige mug,
behoorende tot d. geslachten Limnobia en Tipula, d. dansende gepluimde mug (Chironomus),
die lange voorpooten bezit, en d. soorten v.
d. familie der culicidae of eigenl. muggen.
Bij doze diertjes is d. snuit zeer lang en
dun, gewoonlijk zoo lang als 't borststuk, on
uit zeven borstels bestaande; d. voelers zijn
ook lang on naar voren gestrekt en bestaan
uit vijf leedjes. BO d. mannetjes, die niet
steken, zijn d. sprieten gepluimd, bij d. wijfjes
draadvormig en harig. d. Vleugels zijn sierlijk
met schubbetjes bedekt of bezet on worden
in d. rust over elk. op 't lijf gelegd. d. Larven
dozer dieren leven in 't water en hebben
geen pooten, maar zwemmen vlug met slangachtige beweging; op d. rug staat bij d. negenden ring een lange ademhalingsbuis, door
middel v. welke zij dikwijls met d. kop naar
beneden a. d. oppervlakte v. 't water hangen.
Na eenigen ttld veranderen doze larven in
poppen, die met d. kop naar boven a. d. oppervlakte v. 't water drijven en door twee buisjes ademen, welke op 't borststuk staan.Eindelijk barst d. huid tuss. d. buisjes in tweeen
en d. mug kruipt op 't omhulsel, dat nu als
schuitje client; zoo laat zij hare vleugeltjes
zich uitzetten en droog worden en zij vliegt
daarna weg. d. Mug zelf is zoowel om haar
gezang als om haar steken a. iedereen bekend.
Zij aast voornamelijk op plantensappen.
d. Meest bekende inlandsche soorten zijn:
Culex pipiens, d. gewone zingende mug; Culex
cantans, die vooral in Gelderland voorkomt
en ongevlekte vleugels met geringelde pooten
bezit, en Culex annulatus, d. herfstmug, die
veel grooter is en gevlekte vleugels met geringelde pooten vertoont.
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slechts weinige honderden inwoners, 5 uur
gaans ten . Z.-O. v. Bamberg gelegen, in een,
diep dal a. d. rivier Wiesent. Wegens d..
schoone natuurlUke gesteldheid worden d_
omstreken v. Muggendorf on 't nabij gelegen
Streitberg met d. naam „Frankische Schweiz"
bestempeld. Daarenboven biedt geenlandstreek
in zulk eon kleinen omvang zooveel natuurmark waardigheden a. als die v. dit kleine
dorp, waarin men bijna 30 Nolen of grotten
telt met d. schoonste druipsteenen en voor d.
natuuronderzoekers d. belangrijkste overblijfselen v. dieren uit d. voorwereld. d. Streak,
waarin daze grotten zich bevinden, maakt
eon gedeelte uit v. 't kalksteengebergte, dat•
men als eon noordoostelUke voortzetting v.
d. Frankischen Jura kan beschouwen. d.
Breede rug v. dit bergland vormt een plateau, waarop zich afzoiiderlUke heuvels on
rotsmassa's verheffen. Diepe en nauwe valleilin, waarvan d. wanden met hooge, steile
on in d. menigvuldigste gedaanten gekloofde
kalksteenrotsen versierd zijn, doorsnijden d.
bergvlakten in verschill. richtingen. In 't N.
on N.-O. zijn 't slechts nauwe en ondieperotsinsnijdingen, doch n. 't Z. on Z.-W. nemen
zlj in breedte en diepte toe en vereenigen zij
zich in 't 1/4 uur gaans breeds Eberrnannstadter-Thal. d. Wiesent on d. kleine, zich daarin
uitstortende riviertjes Leinletter, Aufsees en
Pattlach vloeien door d. valleien heen.
Tot d. Muggendorfer grotten behooren o. a.:
d. Brunnensteiner-HOhle, '/4 uur gaans v. Muggendorf, waaruit een holder frisch water
ontspringt, dat op vele plaatsen 1 M. diep
is. d. Rosenmullers-Hohle, een half uur gaans
v. Muggendorf, welke 't meest door vreemdelingen bezocht wordt en v. al d. grotten in
d. omtrek 't gemakkelijkst to bezoeken is.
Zij bevat zeer schoone druipsteenvormingen.
Door middel v. een ladder met 38 sporten
gaat men in d. diepte; vandaar voert een
opwaarts loopende hoogte v. 100 schreden,
d. Parnas genoemd, tot 't einde v. d. grot. Is
men op d. hoogte aangeland, dan wordt • men
evenzeer verrast als bij d. eersten aanblik v.
onderen naar boven. Overal is zij met druipsteenen bedekt v. d. meest verschill. soorten
v. vormen. Aan 't einde v. d. Parnas voeren
nog onderscheidene openingen in d. berg,
die alle met druipsteenen ztjn opgevuld. Onder
anderen onderscheiden zich d. zoogen. Waskamer on 't _Allerheiligste, waarvan d. eerste
aldus genoemd wordt wegens d. daarin voorkomende wasgele druipsteenen. — 't Merkwaardigst echter is d. Gailereuther Zoolithen-Hahle,
een uur gaans v. Muggendorf, zoowel wegens
d. druipsteenvormingen v. d. zonderlingste
gedaante (waaronder men vooral d. zoogen.
Gothische kapel bewondert) als om d. menigte
beenderon v. tallooze groote dieren, waarvan
vele a. verschillende musea v. natuurlijke
historie in Europa verzonden geworden zijn.
Verder heeft men d. Kochshohle, ook wegens
haar buitengemeene merkwaardigheid d. Hohlenkonigin (grotten-koningin) genoemd.
werd eerst in 1833 ontdekt en bestaat uit
vier hoofdafdeelingen. In d. eerste, die als 't
ware d. voorhof tot 't schoone heiligdom vormt,
ziet men o. a. een geheel door druipsteenen
gevormd orkest, waarop 50 muzikanten behoorlijk ruimte zouden hebben. d. Tweede
afdeeling is d. merkwaardigste ; hierin schijnt
d. natuur haar weelderigste pracht to hebben
ten toon gespreid; want haar wanden zijn
verblindend wit, als met 't zuiversta albast
overtrokken ; in 't midden v. 't gewelf hangen
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door druipsteenen gevormde draperieen naar
beneden, waarvan d. randen omzoomd schijnen to zijn. Aan d. rechterzijde storten watervallen ter hoogte v. 10 a 12 M. naar beneden.
Op d. bodem liggen ontelbare, kegelvormige,
zwartachtig grijze druipsteenen en geheel versteende dieren, als ijsberen en elanden; ook
beenderen v. andere voorwereldlijke dieren,
roofdieren zoowel als plantenetende. In d.
derde hoofdafdeeling stort 't water in beken
v. d. glanzende wanden en op d. bodem vormen
zich onderscheidene bekkens of kommen v.
druipsteenen v. d. meest verschill. gedaanten.
Miihlberg, een stadje, in d. Pruis. prov.
Saksen in d. nabijheid v. d. Elbe gelegen, met
3100 inw.; 't is bekend door d. overwinning,
die Karel V 24 Apr. 1547 daar op keurvorst
Johann Frederik v. Saksen behaalde. d. Slag
was eigenlijk v. d. zijde der keizerlijken een
overvalling, v. die der Saksen een schandelijke vlucht, waarbij zelfs d. keurvorst gevangen genomen ward.
Miihldorf, een vlek. in Opper-Beieren a.
d. Inn gelegen, is bekend door d. veldslag,
waarin Lodewijk IV d. Beier zijn tegenstander d. hertog Frederik v. Oostenrijk sloeg en
gevangen maakte.
Miihlhausen, ter onderscheiding v. andere
gelijknamige plaatsen Mithlhausen in Thuringen geheeten, is een stad in d. Pruis. prov.
Saksen, distr. Erfurt, met 27 540 inw. 't Ligt
a. d. Unstrut en a. d. spoorweg Gotha—Leinefelde. d. Beide voorn. kerken zijn d. Mariakerk
(uit d. 14e eeuw) en d. Blasiuskerk (12e eeuw).
Milhlhausen heeft een gymnasium en eon
muziekschool en is een der nijverste steden
v. Thilringen, 't doet aan wol- en katoenweverij, spinnerij, ververij, lijmziedertj en
fabricage v. kousen en chemicalien en drijft
belangrijken handel in graan, tuinbouwproducten en wol. Van 1251-1803 was Muhlhausen eon vrije rijksstad; daarna kwam 't a.
Pruisen, in 1807 a. Westphalen en in 1815
weer a. Pruisen. Ten tijde v. d. boerenoorlog
was Miihlhausen in 1525 't middelpunt v. d.
door Thomas Mtinzer in 't leven geroepen
onl u sten.
Miihlhausen of Millhausen, een stad
in 't Duitsche Rijksland Elzas-Lotharingen,
distr. Opper-Elzas, met 76 970 inw. 't Is een
der belangrijkste industriesteden v. ZuidDuitschland, ligt a. d. 111 en a. 't RhOneRUnkanaal en is 't knooppunt v. zes spoorwegen. d. Deals onregelmatig on nauw gebouwde oude stad ligt op een eiland in d.
Ill, d. nieuwe stad met haar fraaie gebouwen
en wandelplaatsen a. 't RhOne-RUnkanaal; in
't N. strekt zich d. in 1853 door J. Dolfus gestichte arbeidersstad uit, met ongeveer 1000
arbeiderswoningen, alle v. tuintjes voorzien.
Tot d. fraaiste gebouwen der stad behooren
't stadhuis (v. 1551), d. Stephanuskerk, d.
nieuwe Kath. kerk (v. 1867) on d. Synagoge.
Katoenspinnerij, weverij en katoendrukkerij
zijn d. takken v. industrie, die Mtihlhausen
zooveel naam hebben doen verwerven. De
14 groote katoenspinnerijen der stad werken
met ongeveer 525 000 spinnewielen; bovendien
zijn er fabrieken v. naaigaren, machines,
chemicalien en metaalwaren; voorts zijn er een
spoorwegwerkplaats, wolspinnerijen, bleekertjen, ververijen enz. Ook drijft Milhlhausen
belangrijken handel in graan, wijn , bout,
brandewijn on specerijen. d. Stad heeft een
gymnasium, een industrieschool on een museum v. kunst on industrie. — Milhlhausen
word in 1273 tot een vrtje rtjksstad verheven,
sloot in 1466 eon verbond met Solothurn en
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Bern on trad in 1515 geheel tot d. Zwitserschen bond toe. BU d. Westphaalschen vrede
ward 't ook tot 't Z witsersche Eedgenootschap
gerekend, in 1798 op eigen verlangen bid
Frankrijk gevoegd on in 1871 a. 't Duitsche Rijk
getrokken. d. Eerste katoenweverij ward er
in 1746 door Samuel KOchlin, Johann Jakob.
Schmelzer en Johann Heinrich Dolfus opgericht.
Miihlheizn of Millheizn, d. naam v. twee
Pruis. steden. — Mahlheim of Millheim a. d.
Ruhr, een stad in d. Rijnprovincie, district
Dilsseldorf, met 27 900 inw., die scheepvaart
en handel in steenkool en steen uit d. nabij
gelegen steenlagen drUven en a. Uzergieterij,
weverij, spinnerij en fabricage v. machines,
spijkers. leer, tabak, zeep enz. doen. — Milhlheim of Miilheim a. d. Rijn, een stad in d.
Rijnprovincie, district Keulen, heeft een
hoogere weefschool en doet a. zUdeweverij,
fabricage v, leer, machinerieen, tabak en
chemicalien, scheepvaart en handel.
(ADALBERT ADOLF), geb. 4 Sept. 181a
to Hannover, studeerde to Gottingen in d.
geneeskunde, deed daarna vele reizen en
woonde vervolgens ambteloos to Hannover
en to Gottingen, waar hij 13 Juni 1889 overl.
Hij heeft zich beroernd gemaakt als meteoroloog en schreef behalve verhandelingen in
't „Zeitschrift der Oesterreichischen Gesellschaft Mr Meteorologie" en in Petermanns
„Mittheilungen" o. a. „Untersuchungen fiber
das Klima von Deutschland" (1858), „Klimatologische Untersuchungen" (1858), „Allgemeine geographische Meteorologie" (1860),
„Klimatographisches Uebersicht der Erde"
(1862), „Beitrage zur Geo-Physik und Klimatographie" (1863), „Das Klima der Alpen unterhalb der Schneelinie" (1865), „Untersuchungen
fiber die Theorie und das allgemeine geographische System der Winde" (1869), „Untersuchungen fiber die Lehre von den Meeresstromungen" (1869) en „Ueber die exacta
Naturphilosophie" (4e dr., 1880).
Muiden, een oud stadje in d. Nederl. prov.
Noord-Holland, 2 1/2 uur t. Z.-0. v. Amsterdam,
a. d. Vecht, die bier door middel v. een schutsluis afgesloten is, en nabij d. Zuiderzee, waarmee d. stad gemeenschap heeft door een
haven, voorzien v. een vuurbaak. Er zijn ruim
2000 inw. Niet ver v. Muiden vindt men 't vermaarde Muiderslot, dat reeds in d. 10e eeuw
bestond, doch door graaf Floris V herbouwd
werd. Daze graaf ward er, na door eenige
edelen. met Herman v. Woerden, Gijsbrecht v.
Amstel, Gerard v. Volzen on eenige anderen
a. 't hoofd, gevangen genomen to zijn, eenige
dagen gevangen gehouden. Later strekte 't,
d. vermaarden geschiedschrUver en dichter
P. C. Hooft ten verblijf, die er Ain vrienden
Vondel, Huygens, Van Baerle, Vossius, Reael,
d. Tesselschades en anderen om zich placht
to verzamelen. (Zie Koning, „Geschiedenis v.
't slot to Muiden" Amst. 1827).
Muildier. 't Muildier (in 't Fransch Bardeau en in 't Latijn Hinnus genoemd) is een
zeldzaam voorkomend dier. 't Is gesproten
uit 't paren v. een paard-hengst met een
ezelin, heeft d. vorm en d. laag of hangende
buik zUner moeder, met d. kop, d. ocren en
d. staart v. 't paard. 't Is vrij wat minder stork
dan d. muilezel en dus ook minder gezocht.
Muilezel (Lat. mu/us). d. Muilezel, ook
wel mull genoemd, heeft een ezelhengst tot
vader en een merrie tot moeder. Muilezels
waren reeds zeer talrijk in Palestina ten
tijde der koningen v. Israel en er wordt dikwtjls melding v. gemaakt in d. boeken des
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Ouden Verbonds on in d. Perzische geschiedenis. In 't landschap Zobeir of oud Bussova
niet ver v. d. westelijken oever v. d.BenedenEuphraat leeft nog een ras v. witte ezels, v.
oudsher vermaard, en een aantal evenzoo gekleurde muilezels, die met zorg worden groot
gebracht en d. fraaiste zijn, die men zien kan.
In vroegere tijden werden zij alleen door vorsten bereden en in d. Alden der Kalifen v.
Bagdad werden zij, volgens Abdoelatif, verkocht voor 80 on meer goudstukken. Volgens
d. Koran bereed Mohammed op zijn nachtelijke hemeltochten met d. engel GabriOl een
-witten muilezel, genaamd al Borak.
d. Gewone grtjze muilezel v. Egypte en Barbarije is een zachtzinnig, fraai en gewoonitjk
vrij groot dier, dat veel als Wier gebruikt
wordt. In Auvergne, 't zuiden v. Frankrijk
.en geheel Spanje treft men een groot en
stark zwart ras aan. 't Is d. gewoonte hen
in d. zomertijd to seheren en hun staartharen
to knippen in d. vorm v. bellenkwasten.
Nog in d. tweede helft der 17e eeuw zag
men d. artsen altijd op muilezels rijden. In
'Spanje en andere bergachtige landen worden
a nog altijd met studio aangefokt, daar zij
seer zeker gaan en voorzichtig zijn in 't loopen over d. steile voetpaden op d. bergen,
.waar d. paarden stellig struikelen zouden. In
Italia is 't lichtkleurige ras v. Volterra beroemd om zijn goede hoedanigheden en 't was
ook in dat land alleen, dat men vroegor eon
geheel geharnasten en gewapenden ridder op
een muilezel zag rijden.
Gelijk bij alle bastaarden zijn er onder d.
muilen meer mannetjes dan wtjfjes.Een
heeft ongeveer d. grootte v. 't paard,
doch een dikkeren en korteren kop en d.
-ooren nagenoeg zoo lang als die v. d. ezel;
ook is d. staart zeer dun v. haar.
Ten onrechte heeft men beweerd, dat d.
muilezels onvruchtbaar zouden zijn. Ofschoon
d. meeste weinig geslachtsdrift vertoonen,
zijn er voorbeelden genoeg v. 't voorttelen v.
muilezels ; doch 't is zeer onwaarschijnl ijk, dat
.een ras v. enkel muilezels zonder tussehenkomst v. paarden of ezels zou kunnen blijven
bestaan.
Muir (JOHN), een verdienstelijk beoefenaar v. 't Sanskriet, gel). in 1810 to Glasgow,
studeerde bier en to Haileybury en ging vervolgens in 1828 in dienst v. d. 0.-Ind. Comp. n.
Bengalen. In 1862 stichtte hij to Edinburgh een
leerstoel voor 't Sanskriet en d. vergelijkende
taalstudie en hij overl. 7 Mrt 1882 to Edinburgh. Zijn voorn. work is „Original Sanskrit
Texts on the Origin and History of the
People of India, their Religion and Institutions" (5 dln, 1858—'70, 2e dr. 1868—'73). Ook
schreef hij „Religions and moral sentiments
metrically rendered from Sanscrit writers"
<1875). Zijn broader WILLIAM MUIR, geb. in
1819, studeerde to Glasgow en Edinburgh,
ward in 1837 beambte to Bengalen en was
v. 1868—'74 luitenant-gouverneur v. d. N.-W.
Provincien v. Britsch Indio en v. 1874—'76
minister v. Financien v. 't gouvernernent v.
Na zijn terugkeer in Engeland was hij
v. 1876—'85 lid v. d. „Counsel of India" en hij
word in 1885 „Principal" (rector magnificus)
v. d. universiteit v. Edinburgh. Hij was een
grondig beoefenaar v. d. Arabische talon on
schreef „Life of Mahomet" (4 dln, 1858—'61),
„Annals of the Early Caliphate" (1883), The
Loran, its Composition and Teaching, and the
Testimony it bears to the Holy Scriptures"
(1878), „Extracts from the Coran" (1880) en The
oarly Caliphate and Rise of Islam (1881).
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Muis. d. Muizen (muridae)maken een fami.
lie uit onder d. knaagdieren (rodentia), welke
zich onderscheidt door zeer scherpe, samengedrukte onderste sntjtanden, door 3 bovenen onder-kiezen a. beide zijden, door 4 teenen en een nageldragend wratje a. d. vooren Vi.jf teenen a. d. achterpooten. Behalve d.
ratten (zie Rat) behooren o. a. tot daze famine d. voigende soorten.
1. d. Huismuis (Mus musculus L.). Daze
wordt slechts 8 a 9 cM. lang en heeft een
staart, die even lang is als 't lichaam; haar
pels is op d. rug donkergrauw en a. d. buik
witachtig; d. ooren zijn seer groot. Dit diertje,
dat een ieder genoegzaam bekend is, behoort
in Europa enin d. gematigde streken v. Azi6
to huis; 't eet, btjna alles wat 't met zijn tanden bijten kan. SomtUds 'treft men doze muis
ook in d. bosschen aan, niet ver v. d. woonplaats der menschen, vooral wanneer d. noten
of eikels rtjp zijn. Over 't algemeen verwijdert
zich d. huismuis niet ver v. haar geboorteplaats en zij is ook daarom niet, gelljk d.
andere muizensoorten, gewoon, groote reizen
to ondernemen. Dit sierlijke, vlugge, voorzichtige en door noodzakeltjkheid dikwijls
stoutmoedige diertje is veelttjds zoo bevreesd,
dat men heeft waargenomen, dat 't bij 't
grijpen met d. hand stuiptrekkingen kreeg.
't Valt nooit zijn vijand aan, maar zoekt zijn
heil in d. vlucht.
d. Huismuis heeft een fijn gehoor, een
fijnen smaak en een uitmnntenden rouk;
daarenboven is zij zeer zindelijk. Bij dag houden zij zich schuil en slapen zij en zij gaan
bij nacht of avond haar voedsel zoeken, omdat
zij bij dag in huis 't geraas vreezen. Daar
echter, waar 't stil is, gaan zij somttjds bij
dag uit en slapen zij 's nachts. Men heeft
echter waargenomen, dat d. huismuis, hoe
vreesachtig ook, zich echter a. d. mensch kan
gewennen en zich laat tam maken. Gedurende
een groot gedeelte v. 't jaar, v. Febr. tot Nov.,
brengen d. wijfjes haar jongen ter wereld,
gewoonlijk 6 of 7 in getal. d. Jongen worden
opgevoed in nestjes, uit hooi, wol, papier en
dergelijke dingen samengesteld. 't Wijfje draagt
15 dagen en zoogt even lang, na welken tijd
d. jongen, die kort na d. geboorte blind on
bijna geheel naakt waren, reeds genoeg ontwikkeld zijn, zoodat zij hun moeder verlaten,
on na 2 of 3 maanden volwassen zijn. d.
Muizen kunnen zich langen tijd v. drank onthouden, vanwaar 't spreekwoord „een muizenmaaltijd houden" is. Zij veroorzaken d. mensch
veel schade, zoodat men er zeer op uit is,
alles uit to denken, orn ze to verdelgen;
men gebruikt tot dat einde katten, vallen
en vergift. Grootendeels echter worden zij
door hun natuurlijke vijanden, als wezels,
egels, katten en roofvogels, vernield. — d.
Witte muizen met roods oogen zijn d. albino's
hunner soort on somtijds zeer afkeerig v.
't licht. In d. gevangenschap kunnen zij zes
jaar blijven leven.
2. d. Boschmuis of groote veldmuis (Mus
sylvaticus L.). Doze soort is ruim 2 cM. grooter dan d. vorige ; 's zomers is zij rosachtig
bruin met gale borst en buik, 's winters donkerbruin op d. rug on wit a. d. buik ; haar
staart is even lang als 't lijf. Reeds v. d.
oudste tijden of is daze soort in Europa on
Azie bekend geweest. Men treft haar veelvuldig aan in Duitschland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Italie en Rusland. Ook in
ons land wordt zij bijna overal gevonden,
behalve op plaatsen, waar d. grond vochtig
is of dikwijls overstroornd wordt. Daze soort
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houdt zich op in bosschen, akkers en droge
weilanden, vanwaar zip ook wel eens in tuinen overloopen. Zij woven in oude boomen
onder struiken en meermalen onder d. grond
in holen, welke 6 dM. (hop, horizontaal, bochtig en onregelmatig zijn. d. Ingang is cylindervormig, schuin of verticaal, d. uitgang
echter is Of boven op d. grond of in twee
kamers uitkomende, van welke d. eene d.
voorraad bevat en d. andere tot d. woonplaats
v. d. jongen en 't wijfje leidt.
d. Veldmuis teelt nog stericer voort dan d.
huismuis; zij brengen nl. 3 of 4 maal jaarlijks 6 tot 12 jongen ter wereld. Vanhier,
dat d. akkers dikwijls met een ontelbare
menigte als 't ware bedekt worden, 'tgeen
vooral in d. herfst plaats heeft, wanneer er
eon droge en zachte winter en een warme
zomer zijn voorafgegaan. Men heeft berekend,
dat 50 paar veldmuizen, die een winter op
een veld hadden doorgebracht, in d. volgenden zomer tot op 24 000 vermenigvuldigd
waren.
t Voedsel verkrijgen zij voornamelijk uit
't plantenrUk, hoewel zij somtUds vleesch en
eieren v. vogels gebruiken. Door honger gedreven, sparen zij ook d. kleinere muizensoorten en dikwijls haar eigene soort niet. — d.
Natuurlijke vijanden dozer diertjes zijn o. a.
d. marter, d. bunsing, d. gewone wezel, honden, vossen, katten, egels, varkens, vakken,
uilen, kraaien, raven en eksters. In d. kleur
v. doze soort worden weinig verscheidenheden gevonden. d. Witte boschmuis is dikwijls
bij d. rivier d. Wolga aangetroffen. d. Verscheidenheden, wat d. grootte betreft, zijn
meer toe to schrijven a. d. hoeveelheid voedsel, die zij gebruiken.
3. d. Dwergmuis (Mus minutus). Dit diertje
wordt slechts 5 a 6 cM. lang, is roestkleurig
op d. rug en wit op d. buik en heeft een
staart, die korter is dan 't lijf.
Men treft haar in menigte in Rusland, in
kleinere hoeveelheid in Duitschland en ten
onzent aan, waar zij in d. duinpannen in
duindoornen v. hooi en veeren nestjes maakt,
die volkomen op vogelnestjes gelijken.
Muizenis is een weinig voorkomend Holl.
woord, dat (afgeleid v. een sinds lang verouderd werk woord muizen en ver want a. 't
Eng. to muse, peinzen) mijmering, kommer
beteekent. Bekend is bijv. d. uitdrukking:
„muizenissen in 't hoofd hebben", waarvoor
niet zelden verkeerd muizennesten gebezigd
•
wordt.
Muizenoor (Hieracium pilosella), ook bekend onder d. naam langharig havikskruid, tot
d. famine der Compositae behoorende, komt
zeer algemeen op hooge zandige gronden voor.
't Is licht to herkonnen a. d. zeer lange
witte haren, op d. bladeren en ranken voorkomende, en a. d. bloemstengel met bleek
zwavelgele bloemen, welke a. d. onder buitenzijde eenigszins roodachtig gestreept zijn.
Deze plant wordt noch door paarden en runderen noch door ander vee genuttigd.
Muizenstaarten (Myosorus minimus), een
op vochtige zandgronden en in weiden voorkomende plant, volgens 't stelsel v. Linnaeus
tot d. 11e orde der 5e klasse, Pentandria polygynia, en tot d. natuurl. fam. der Ranunculaceae behoorende. Doze plant is herkenbaar a.
haar 5-bladige, a. d. voet saamgegroeide•kelk
en 5-tongvormige, d. worm v. bloembladen
vertoonende honigbakjes, die bovenaan een
weinig zijn omgebogen en veel overeenkomst
met d. meeldraden hebben. d. Stampers, ongeveer honderd in petal, hebben goon stijlen,
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maar eenvoudige stompachtige stempe1s. Aan
d. voet v. elk vruchtbeginsel treft men zeer
kleine schutblaadjes aan. d. Muizenstaart, die
in Apr. bloeit, heeft dikke, grasachtige bladeren en bereikt slechts d. hoogte v. 3-5 cM.
Mulde, na d. Elbe d. grootste rivier v. Saksen, ontstaat uit d. Zwickauer en d. Freiberger
Ilitade. d. Eerste vormt zich bij Schoneck uit
d. vereeniging v. d. Roode en d. Witte Mulde
en stroomt voorbij Zwickau en Glauchau. d.
Freiberger Mulde ontspringt op d. Boheemschen kam v. 't Erzgebergte, neemt d. Ischopau
op, stroomt op een afstand v. 2 KM. voorbij
Freiberg en vereenigt zich met d. Zwickauer
Mulde in d. nabijheid v. Kolditz. d. Vereenigde Mulde stroomt nu voorbij Grimma
en Wurzen, daarna door Pruisen en Anhalt
en mondt na een loop v. 124 KM. beneden
Dessau in d. Elbe uit.
Mulder (JOHANNES), een Nederl. ontleed-,
heel- en verloskundige, 15 Mei 1769 te Franeker geb. en 11 Nov. 1810 to Groningen overl.
Na in 1790 a. d. hoogeschool te Franeker tot
art. lib. magister et philosophiae doctor gepromoveerd to zijn, begaf hij zich n. Leiden
om onder Brugmans, Du Puy e. a. d. heel- en
verloskunde to bestudeeren; hij bezocht vervolgens d. groote hospitalen to London en
promoveerde in 't begin v. 1794 to Franeker tot
doctor in d. inedicijnen op een met room bekende dissertatie, „Historia literaria et critica forcipum et vectium obstetriciorum", die
weldra ook in 't Duitsch vertaald werd. Na
een verblijf v. drie jaren to Leeuwarden viol
MULDER in 1797 d. leerstoel in d. genees-, heelen verloskunde a. d. hoogeschool te Franeker
ten deel en in 1808 werd hij voor diezelfde
vakken to Groningen benoemd, waar hij 2jaar
later overl.
Mulder (cLAAs), zoon v. d. voorg., werd
geb. 6 Oct. 1796 to Leeuwarden en overl.
4 Mei 1867 to Harlingen. Na a. d. hoogescholen v. Franeker en Leiden gestudeerd to hebben, promoveerde hij in 1818 in d. geneeskunde; hij vestigde zich als geneesheer eerst
to Makkum en daarna to Joure, om in 1822 tot
hoogl. in d. botanie, chemie en pharmacie to
Franeker benoemd to worden. d. Senaat der
Leidsche hoogeschool kende hem in 1823
honoris causa d. titel doctor in d. wis- en
natuurkunde toe. In 1841 volgde CLAAS MULDER prof. Stratingh to Groningen op als hoogl.
in d. nat. historie, waar hij tot zijn dood verbleef; hij overl. op een reis n. Amsterdam.
Mulder (GERHARDUS JOHANNES), geb. 27 Dec.
1802 to Utrecht, waar hij in d. geneeskunde
en pharmacie studeerde. Hij werd achtereenvolgens geneesheer to Amsterdam (1825),
leeraar in d. natuurkunde bU 't Bataafsche
Genootschap (1826), leeraar in d. scheikunde
en plantkunde a. d. clinische school (1827)
to Rotterdam en hoogl. in d. scheikunde
te Utrecht (1841). In 1841 werd hij ook door
d. Groningen Academie honoris causa tot
doctor in d. wis- en natuurkunde bevorderd.
Hij schreef o. a. „Proeve eener algemeene
physiologische scheikunde" (1843, in 't Duitsch
en Engelsch vertaald), „'t Streven der stof
naar harmonie" (1844), „d. Elementen" (1845),
„d. Voeding in Nederland, in verband met d.
volksgeest" (1847), „Berzelius herdacht" (1848),
„Verval v. Nederland, bezuiniging, onderwijs"
(1848), „Wetenschap en volksgeluk" (1819), „d.
Weg der wetenschap, zijnen leerlingen opnieuw
aanbevolen" (1849) en bildragen in verschill.
tijdschriften. Hij redigeerde met VAN HALL en
VROLIK v. 1826—'32 d. „Bijdragen tot d. natuurk.
wetensch.", met WENKENBACH V. 1836—'38
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't „Natuur- en scheikundig archief" en met
!dictum, en WENBENBA.CH 't „Bulletin des sciences physiques et naturelles en Neerlande".
Sedert 1842 gaf htj zijn „Scheik. onderzoekingen, gedaan in 't laboratorium der Utrechtsche noogeschool" in 't Licht. In 1868 legde
hij zijn professoraat neer en vestigde hij zich
to Bennekom, waar htj na blind geworden to
zijn 18 Apr. 1880 overl. In 1881 verscheen
„Levensschets v. G. J. Mulder, door hem
zelven beschreven en door drie zfijner vrienden uitgegeven" (2 dln).
Mulder (Louis), oudste zoon v. d. voorg.
en geb. 14 Mrt 1828 to Rotterdam, studeerde
in d wis- en natuurkunde a. d. hoogeschool
to Utrecht, waar htj 8 Sept. 1853 tot doctor
bevorderd werd. Na eerst eenigen tijd als
leeraar a. d. Technische school to Utrecht
werkzaam to zijn geweest werd htj in 1855
hoogl. in d. botanie, geognosie, warenkennis
en landbouwkunde a. 't Athenaeum Illustre
to Deventer, waar hij met twee medewerkers.
d. „Landbouw-Proeftuin" stichtte. Nadat in
1865 't Athenaeum was opgeheven, vestigde
hij zich in 1876 to 's-Gravenhage. Toen hij
nog student was, beantwoordde htj met succes
een prijsvraag, op d. landbouw betrekking
hebbende. Hij was een der oprichters v. 't
maandschrift „Pantheon", gaf v. 1855—'63 't
maandschrift „d. Boeren-Goudmijn" nit en
verkreeg in Juni 1862 na d. dood v. dr. Wttewaail d. hoofdredactie v. 't weekblad „d.
Landbouw Courant", waarbij hij v. 1865—'67
tijdens een runderpest „d. Runderpest" en in
1884 tijdens een landbouwtentoonstelling to
Amsterdam „Agricultura" voegde. In 1856
verschenen eenige landbouwvoordrachten v.
MULDER en eenige andere onder d. titel „d.
Natuurkundige grondslagen v. d. landbouw".
Hij bewerkte ook STOCKHARDT'S „Chemische
Feldpredigten" (1854) on scHouw's „d. Aarde,
d. planten on d. mensch" on gaf bovendien
uit „Bemestingsleer" (1850), „Bemesting" (1886,
naar Paul Wagner) en „Een modern landbouwfaillissement" (een tooneelstuk,1870). Dr.
MULDER woonde vele landbouwcongressen bij
en hield vele lezingen ter bevordering v. d.
landbouw.
Mulder (JAN ANDRIES), een broader v. d.
beroemden Utrechtschen hoogl., werd in 1807
to Utrecht geb. en vestigde zich hier later
als heel- en vroedmeester, terwijl hij er tevens
als privaatdocent in d. heel- on verloskunde
optrad. Na in 1841 in d. geneeskunde gepromoveerd to zijn op een dissertatie „De Strabismo", werd hij 't volgend jaar honoris causa
ook tot doctor in d. heel- on verloskunde bevorderd. In 1846 tot buitengewoon hoogl. benoemd, aanvaardde hij doze betrekking met
een „Oratio de conjugendis variis artis medicae
partibus, ratione habita studii praxeos et institutionis", doch reeds in Mei 1847 overl. hij.
Mulder (SAMUEL ISRAEL), een Nederl. letterkundige, geb. 2 Juni 1792 to Amsterdam on
overl. 30 Nov. 1862 aldaar. Hij werd opgeleid
tot diamantslijper, doch wijdde zich weldra
uitsluitend a. d. studio der Israelietische letterkunde, werd leeraar in 't Hebreeuwsch a. d.
Latijnsche school, bekleedde ook andere wetenschappelijke betrekkingen on schreef o. a. d.
volgende werken: Over d. verdiensten v.
R. Salomon ben Izak, als verklaarder der
H. Schrift on Talmudische werken" (1828),
„Chronologisch handbook voor d. goschiedenis
der Israelieten v. d. Schepping der wereld
tot op onzen tijd" (2 dln, 1837), „Verspreide
lettervruchten" (1844), „lets over d. Misna, d.
Gemara on d. mythologic des Talmuds" (1855)
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en jets over d. vertalingen der Tieing&
Schrift".
Mulder (LopEwinc), een Nederl. letterkundige, geb. 9 Apr. 1822 to 's-Gravenhage, ontving gin opleiding a. d. Militaire academie to
Breda, werd in 1842 tweede luit. der infanterie r
wasv.185—'9lerdizfacem
on nam in 1867 als majoor ontslag uit d.
militairen dienst. 't Volgend jaar werd
inspecteur v. 't lager onderwijs in d. prov,
Utrecht, doch hij legde in 1872 die betrekking
neder on vestigde zich metterwoon to 's-Gravenhage. Met den ouden beer Smits (zie
art. Lindo) schreef LOD. MOLDER „Afdrukken
v. indrukken" (1854), alleen d. volgende werken :
Jan Faessen", hist. roman (2 dln, 1856), „d.
Veldtocht v. 1848 in Sleeswijk-Holstein" (1856),
„Handleiding tot d. kennis der Vaderl. geschiedenis" (1857), „Handleiding tot d. kennis der Algem. geschiedenis" (1862), „d. Kiesvereeniging v. Stellendijk", blijspel (1880), „Een lief
vers", blijspel (1881) on „Lome schetsen uit mijn
reisdagboek" (1883). Hij redigeerde verder
eenige jaren d. „Militaire Spectator", schreef
verschill. stukken in d. „Nederl. Spectator" en
andere tijdschriften, vertaalde Napoleon III's.
„Leven v. Julius Caesar" (2 dln, 1865—'67) en
bezorgde d. „Kompleete Werken v. d. Ouden
Hoer Smits" (1877—'79). d. Meeste v. LOD. MULDER'S werken werden bij herhaling herdrukt.
Mulder, Zie Meikever.
Mulebank of Mule-spinma,chine (d.)
is een machine, dienende tot 't spinnen v.
katoen, die omstr. 1764 door d. wever J. Hargreaves to Blackburn in Lancashire uitgevonden on naar diens dochter jenny genoemct
werd. Later onderging zij vele wijzigingen en
werd zij mule, mulebank of mule jenny genoemd. 't Hoofdbeginsel dozer machine vindt
men in 't zoogen. groote spinnewiel, thans
alleen nog tot 't spinnen v. grove wol on
koehaar voor d. tapijtfabricage in gebruik,
terug. Toch is d. mulebank ingewikkeld v.
samenstelling.
Mtzlgrave (CONSTANTIN JOHN PHIPPS, lord),
geb. 30 Mei 1744, overl. 10 Oct. 1792, bekend
zoowel door zijn tochten ter zee als door zijn
diplomatische loopbaan. Hij was d. zoon v. een
Ierschen pair. Reeds op zeer jeugdigen leeftijd in d. Engelsche marine getreden, klom htj,
spoedig op en voegde hij op 21-jarigen leeftijd
reeds 't bevel over een fregat. Drie jaar later
verliet hij d. dienst voor 't Lagerhuis. In 1773
echter, toen vanwege d. Royal Society opnieuw d. vraag gesteld werd, een doortocht
to vinden door d. noordelijke Poolzee, die v.
1527 tot 1614 door d. Engelschen to vergeels
gezocht was, hood lord MULGRAVE aan zich
persoonlijk met d. onderzoekingen dienaangaande to belasten. 10 Juli v. dat jaar verliet hij met twee schepen d. reede v. Nom; hi.)
bereikte d. breedte v. 80° 48', nochtans niet
zonder gevaar v. door 't ijs om to komen, en
keerde 25 Sept. vruchteloos n. Engeland terug.
In 1775 kreeg hij opnieuw zitting in 't parlement en in 1777 werd hij tot lord der admiraliteit benoemd. Daze betrekkingen weerhielden hem niet, om in d. Engelsch-Amerikaanschen oorlog ter zee to dienen, totdat in
1783 d. vrede gesloten was. In 't daarop volgond jaar werd hij tot pair v. Groot-BritanniEr
verheven. In 1791 liet zijn gezondheid hem
niet toe langer in eenige betrekking to blijven. Hij nam zijn ontslag, vertrok naar 't
vasteland on overl. spoedig daarop to Luik.
Millhausen, Zie Miihlhausen.
Muller taceat in ecclesia, een Lat.
uitdrukking voor : d. vrouw moge in d. kerk
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zwtjgen. Zie Paulus' le brief a. d. Corinthi8rs
_IV : 34. — Muliebria zijn vrouwelijke zaken;
muliebriteit beteekent vrouwelijkheid, d. vrouweltjke gezindheid.
Mull, een eiland, dat tot 't West-Schotsche
graafs. Argyle behoort en op 16 1/, vk. mijlen
-5230, grootendeels Gaelische, inw. telt. 't Is door
<I. Mull-sound v. Schotland gescheiden, ligt t.
N. v. d. Firth of Lorn, is in 't W. zeer verbrokkeld en verheft zich in d. Ben More tot
'966 M. d. Bevolking houdt zich hoofdzakelijk
met vischvangt en schapenteelt bezig; slechts
ongeveer 6 pct der bodemoppervl. is bebouwd.
d . Hoofdstad is Tobermory, een visschersdorp
in 't N. v. 't eiland.
Muller (ADAM HEINRICH), geb. te Berlijn
-30 Juni 1779, werd aanvankelijk voor d. be-oefening der godgeleerdheid opgeleid, doch
legde zich later op d. rechten en d. natuurwetenschappen toe. Later hield hij, eerst to
Dresden, vervolgens to Berlijn on Weenen,
voorlezingen over vasgeerige, staatkundige
on aesthetische onderwerpen. Na in d. eerstgenoemde stad 't R.-Kath. geloof to hebben
•aangenomen, vestigde htj zich in d. laatstgenoemde stad, waar hij onder d. titel hot'.
raad een betrekking bij d. staatskanselarij
verkreeg en 17 Jan. 1829 overl. Onder zijn
historisch-politieke geschriften zijn vooral bekend „Vorlesungen fiber die Deutsche Wissenschaft und Literatur" (1806); „Elemente der
Staatskunst" (1809, 3 dln); „Theorie der Staatshaushaltung" (1812, 2 dln); „Roden fiber die
Beredsamkeit" (1817) en „Nothwendigkeit einer
theologischen Grundlage der Staatswissenschaften" (1819). MULLER is eon der voorn.
vertegenwoordigers v. die richting, welke in
d. Middeleeuwen 't ideaal vindt v. maatschappelijk leven en aesthetische kunst. Tot 't
kennen v. die richting en hare redekavelingen
zijn zijn geschriften v. veal belang.
Muller (ALEXANDER).. Doze bekende schrijTer over kerkrechtelijke onderwerpen, geb.
te Zell in 't Fuldasche, omstr. 1780, overl. to
Weimar, 27 Dec. 1844, heeft zich. ofschoon tot
d. R.-Kath. godsdienst behoorende, als een
hevig bestrijder v. d. Jezuieten doen kennen.
Daartoe vooral was zijn tijdschrift „Kanonischer Wachter" (1830-1834) bestemd. Verder
gaf hij een „Encyclopaedisches Handbuch des
katholischen und protestantischen Kirchenrecht3" (1829, 2 dln) en een „Archly ffir die
neueste Gesetsgebung aller deutschen Staaten"
(1832—'39, 9 dln} in 't licht.
Muller (CHRISTIAN FRIEDRICH), OEM Duitsch
graveur, in 1783 te Stuttgart gob. Door zijn
vader reeds vroeg in d. kunst ingeleid, teekende
bij met via en legde htj zich tevens op d. schildei-kunst toe, wat later op zijn opvatting en
manier als graveur v. gunstigen invloed was.
Op deze wijze voorbereid, begaf zich onze kunstenaar in 1802 n. Partjs, waar zijn kunstvaardigheid zich tot een belangrijke hoogte
ontwikkelde. Ztjn Johannes, naar Dominichino,
word al spoedig als een waardig tegenhanger
v. d. baste werken zijns. vaders on v. d. beroemde Italiaansche graveurs beschouwd. Na
een paar gelukkig geslaagde portretten v.
vorstelijke personen ondernam hij op bestelling v. d. kunsthandelaar Rittner to Dresden
41 gravure naar d. Sixttinsche Madonna v.
Rafael in d. galerij te Dresden. Daar hij in
1814 tot hoogl, in d. graveerkunst a. d. academie v. schoone kunsten aldaar werd benoemd, kon hij zijn arbeid geheel naar 't oorspronkelijke voltooien. Die arbeid word allengs
't eenige onderwerp ztjner gedachten baj dag
en bij nacht en d. inspanning, die hij er aan
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wi.jdde, was v. zeer nadeeligen invloed op
zijn zwakke gezondheid. Kort na d. voltooiing
der gravure verviel hij in een ongeneeslijke
zwaarmoedigheid on weigerde htj alles, wat tot
herstel v. zijn gezondheid of opwekking v. zijn
geest had kunnen strekken. Dit had ten gevolge, dat hij, ondanks al d. zorg der anon en
V. d. beste artsen, in 1816 op 33-jarigen leeftijd
op d. Sonnenstein bij Pyrna overl. — MULLER
verwierf zich door zijn gravure v. d. Dresdensche Madonna een onvergankelijken naam
in d. kunst. Voortreffeltjk komt d. heerlijke,
door le ven bezielde figuur der H. Maagd tegen
d. achtergrond uit; d. glorie v. ontelbare
cherubshoofden achter haar is bewonderenswaardig door helderheid en door d. geleidelijken overgang v. 't hello licht tot d. halve
tonen. Ook wat. d. schilderachtige behandeling betreft, is doze gravure een echt
meesterstuk.
Muller (JOHANNES), een Duitsch natuuronderzoeker en ontleedkundige, werd 14 Juli
1801 to Coblenz geb. Ztjn vader was een schoenmaker, die vroeg overl., maar evenals zijn
moeder voor d. opvoeding v. d. veelbelovenden
zoon alles deed wat beperkte middelen toelieten. In 't R.-Kath. geloof opgevoed, word
hij eerst tot d. geestelijken stand bestemd.
Toen hij d. pas opgerichte universiteit v. Bonn
ging bezoeken, veranderde hij v. bestemming
on koos hij d. geneeskundige studi8n. Mayer,
Nees von Esenbeck, Von Walther, Goldfuss,
Friedrich Nasse waren hier zijn leermeesters.
In 1820, toen htj nauwelijks een jaar als student was ingeschreven, behaalde hij reeds
een prijs met d. beantwoording eener uitgeschreven vraag over d. ademhaling v. 't foetus.
Zijn verhandeling gaf hij eerst drie jaar later
in druk („lle respiratione foetus commentatio
physiologica", Leipzig 1823), nadat hij in Dec.
1822 tot doctor in d. geneeskunde bevorderd
was op eon „Dissertatio inaug. physiologica
sistens commentarios de phoronomia animalium". Volgens d. in Pruisen heerschende
wet moest hij na zijn promotie nog in Berlijn
een zoogen. staats-examen afleggen on daar
word hij d. leerling v. Rudolphi, die toenjuist
zijn physiologic) bewerkte, welke niet voltooid word. MULLER gaf, in Bonn teruggekeerd,
nu weldra onderscheidene kleinere stukken
uit, die op d. ontleedkunde der insecteik betrekking hadden. Hij vestigde zich als geneesheer in doze stad, maar was echter vooral
als privaat-docent werkzaam. Welctra verscheen zijn work over d. physiologie v. 't
gezichtswerktuig, „Zur vergleichenden Physiologic des Gesichtsinnes" (Leipzig 1826). dat
deed voorspellen wat men nog verder v. hom
te wachten had. Hij word daarop tot buitengewoon hoogl. benoemd. Hier kwam echter
in 1827 een stoornis in zijn werkzaam leven;
overmatige arbeid, bekrompen middelen v.
bestaan on rustelooze inspanning dreigden
hem met een krenking zijner geestvermogens.
Hij herstelde echter na een reis, hoewel hij
later nogmaals, toen hij reeds als hoogl. to
Berlijn was aangesteld, een tweeden aanval
v. deze kwaal ondervond.
Gedurende d. tijd, dat MULLER hoogl. to Bonn
was, heeft hij twee boeken uitgegeven, welke
beide reeds genoeg zouden zijn om zijn naam
in d. wetenschap to vereeuwigen : zijn verhandoling over d. ontwikkeling der geslachtsdeelen
en zijn work over 't fijner maaksel der klieren,
„De glandularum secernentium structura penitiorP' (Leipzig 1830). Onderzoekingen over d. ontleedkunde der reptilign en amphibi6n en over
't gehoororgaan in doze klassen werden to
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Bonn, deels door hem, deels onder zijn leiding,
in 't werk gesteld. Maar d. dood v. zijn leermeester Rudolphi opende hem weldra een
ruimer veld op een meer aanzienlijke plaats.
In 1833 werd HULLER gewoon hoogl. in d.
physiologic en anatomie a. d. eerste universiteit v. Pruisen. Wat hij in Berlijn gedaan
heeft, is gedeeltelijk in d. verhandelingen der
koninkl. academie v. wetenschappen, gedeeltelijk in 't door hem sedert 1835 uitgegeven
„Archly Anatomie und Physiologie" vervat.
Dat „Archiv" maakt een vervolg uit op een
dergelijk tijdschrift v. J. F. Meckel, prof. to
Halle, die korten tijd na Rudolphi overt. on
die wederom in Reil een voorganger had gehad, zoodat daze drie reeksen v. 't onder
denzelfden titel uitgegeven physiologisch tijdschrift meer dan zestig jaren omvatten en
ons een getrouw. beeld geven v. d. uitbreiding
en ontwikkeling der belangrijke wetenschap
v. 't leven gedurende dat lang tijdsverloop.
Maar 't meest bekende werk v. MULLER is
zijn „Handbuch der Physiologie", waarmee
hij reeds gedurende zijn verblijf to Bonn was
begonnen on dat hij omstr. 1840 voltooide.
't Eerste deel heeft verscheidene uitgaven gehad on er bestaan v. dit werk twee Fransche
on een Engelsche vertaling. Later keerde
MULLER meer on meer tot zijn vroegere studitin over vergelijkende ontleedkunde terug.
Hij bewerkte vooral d. ontleedkunde der visschen en der echinodermata on gat*, met zijn
leerlingen Henle en Troschel, ook systematischzoOlogfsche werken over d. kraakbeenige visschen en d. zeesterren, die hem een eervolle
pleats onder d. dierkundigen zouden verzekeren, ook wanneer hij niet reeds een der
eerste plaatsen onder d. physiologen onzer
eeuw innam. Bijzonder merkwaardig zijn zijn
ontdekkingen over d. eerste levenstoestanden
der echinodermata, die hij bijkans elk jaar
met nieuwe toevoegsels verrijkte. MULLER
overt. plotseling 28 Apr. 1858.
Muller (JOHANNES VON), 430I1 beroemd Zwitsersch geschiedschrijver, 3 Jan. 1752 to Schaffhausen geb. Na zijn studign a. d. hoogeschool
to GOttingen voltooid to hebben, werd hij a.
't gymnasium zijner geboorteplaats met 't
onderwijs in d. Grieksche taal belast, welken
werkkring hij echter, om zich meer a. zijn
navorschingen over d. geschiedenis v. Zwitserland to kunnen wijden, met een betrekking
v. huisonderwijzer to Geneve verwisselde.
Later hield hij zich nu bij genen, dan bij
dezen zijner begunstigers op en gaf hij in 1811
to Tilbingen zijn „Vierundzwanzig Bilcher
allgemeiner Geschichten" in 3 din uit, welk
werk een groote vermaardheid verwierf on o. a.
door N. G. v. Kampen in onze taal werd overgebracht (3 din, 1822). In zijn „Reisen der
Paste" (1831) betoonde MULLER zich een voorstander der pauselijke macht, wat a. vele
zijner mede-protestanten mishaagde. Talrijk
zijn 's mans gelegenheidsgeschriften over
historisch politieke onderwerpen, die echter
minder duurzaam zijn roam zullen handhaven
dan zijn „Schweizergeschichte" (5 din, 1806).
Bekend is ook zijn geschrift over Frederik II,
dat made in onze taal werd overgebracht (1806).
Hij over]. 29 Mei 1809. Zijn „Sammtliche Werke"
werden v. 1810—'19 in 27 din to Stuttgart
uitgegeven en meermalen herdrukt. — MilLLER'S
leven is beschreven door Heeren (1809), W ashler (1809), Woltman (1810) en Roth (Salzburg
1811).
Muller (OTTO FREDERIK), een beroemd zooloog, geb. to Kopenhagen in 1730, werd spoedig bekend als een der ijverigste on kundig-
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ste natuuronderzoekers v. zijn tijd. d. Deftsche regeering droeg horn vele eervolle betrekkingen op,o. a. die v. archivaris der
kamer v. financier), v. Noorwegen ; maar sedert
1772 deed MULLER afstand v. ails openbare
bedieningen en gaf hij zich geheel a. zijn
studi6n over. Zijn voorn. werken zijn „Fauna
insectorum Friedrichsdaliana" (Kopenhagen
en Leipzig 1764, 2 din); „Flora Friedrichsdaliana" (1767); „Vermium terrestrium et fluvatilium succincta historia" (Kopenhagen on
Leipzig 1773); ,,Hydrachnae, quas in aquis
Daniae palustribus detexit et descripsit Mailer"
(Leipzig 1781) ; „Entomostraca seu insecta testacea" (Kopenhagen on Leipzig 1785); „Animalcula infusoria fluviatilia et marina" (Kopenhagen 1786), en „Zoologia Danica" (Kopenhagen on Leipzig 1788-1806, dit werk, door
d. schrtiver niet ten eind gebracht, is door
Abildgaardt on Rathke voltooid). MULLER overt.
in 1784.
Muller (PETER ERASMUS), een Deensch godgeleerde en kenner der Noordsche geschiedenis en oudheden, geb. to Kopenhagen in 1776.
Hij werd in 1801 hoogl. der godgeleerdheid
aldaar on volgde in 1830 d. beroemden Munter als bisschop v. Seeland op ; hij overt. 16
Sept. 1834. Als godgeleerde maakte hij zich
bekend door een „Christelig Moralsystem"
(1808), een „Christelig Apologetik" (1810), een
„Christelig Dogmatik" (1826) on der „Christen-kirkes Symboler" (1817). Voorts schreef hij
„Antiquarisk Undersogelse over de ved Gallehuus fundne Guldhorn" (1806), „Om det Islandske Sprogs Vigtighed" (1813), „Sagabibliothek" (1813, 3 din) on „Kritisk Undersogelse
of Danmarks og Noeges Sagnhistorie" (1823).
Voor d. Deensche taal maakte hij zich verdienstelijk door een „Synonimik" (1829, 2 din).
Muller (wiLHELm), een Duitsch dichter, geb.
to Dessau 7 Oct. 1794 en aldaar overl. 1 Oct. 1827,
nam eon werkzaam aandeel in d. Duitschen
bevrijdingsoorlog tegen Napoleon en deed
later een reis n. Italie, waarvan zijn scherpzinnig werk „Rom, Romer und ROmerinnen"
(1820, 2 din) een uitvloeisel is. Als dichter v.
oden on liederen heeft hij zich een grooten
naam gemaakt, vooral door zijn „Lieder der
Griechen" (1822—'24, meermalen herdrukt), v.
welke d. meeste door IJntema in 't Nederl.
zUn vertaald (1828). Een gelllustreerde uitgave zijner „Gedichte" werd in 1874 uitgeg.
Muller (CHRISTIAAN), een beroemd orgelmaker to Amsterdam, geb. in 1690 to s. Andreasberg in d. Harz en overt. in 1770 of '71
to Nijmegen. Sedert 1720 to Amsterdam gevestigd, vervaardigde hij o. a. 't vermaarde
orgel v. Haarlem.
Mailer (JOHANNES HEINRICH JAKOB), geb.
30 Apr. 1809 to Cassel, studeerde to Bonn on
to Gieszen in d. natuurkunde en werd in
1834 leeraar to Darmstadt, in 1837 leeraar to
Gieszen en in 1844 hoogl. to Freiburg, waar
hij 3 Oct. 1875 overt. Behalve verhandelingen
in tijdschriften schreef hij ,Lebrbuch der
Physik und Meteorologic" (8e dr., 1876), ,Lehrbuch der kosmischen Physik" (4e dr., 1875)
en , , Grundrisz der Physik und Meteorologie"
(12e dr., 1875).
Muller (ALBRECHT), geb. 15 Mrt 1819 to
Bazel, studeerde aldaar, to Berlijn, Weenen,
Freiberg en Parijs, hoofdzakelijk in d. geologic, deed daarna verschill. reizen en werd in
1849 conservator a. 't mineralogisch museum,
in 1854 privaatdocent, in 1862 buitengewoon
on in 1866 gewoon hoogl. to Bazel. Hij schreef
verschill. geschriften on verhandelingen op
geologisch gebied.
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(CHRISTIAN LUDWIG FRIEDRICH

geb. 16 Jan. 1821 to Friedberg in d.
Wetterau, legde zich to Gieszen op d. boschcultuur toe, word in 1858 opperhoutvester to
Gladenbach on in 1877 opperhoutvester to
Krofdorf bij Gieszen. Hij schreef verscheidene
zoologische werken (a. welke ook zijn broader
KARL, geb. 16 Juli 1825, predikant in Hessen,
meewerkte en v. welke 't voorn. is „Thiere
der Heimat", 1883), drama's on lierdichten.
Muller (FRITz), geb. 31 Mrt 1821 te Windischholzhausen, studeerde to Berlijn en to
Greifswald en ward in 1845 leeraar in d.
natuurkunde a. 't gymnasium to Erfurt. Na
to Greifswald in d. geneeskunde to hebben
gestudeerd on in Pommeren eenige jaren
huisonderwijzer to zijn geweest, ward hij
landbouwer to Blumenau in Brazili8 (1852) en
daarna leeraar in d. wiskunde to Desterro.
Hij schreef o. a. „Fin. Darwin" (1854) on heeft
veal gedaan voor d. verspreiding v. 't darwinisme in Duitschland. Later keerde hij weer
n. Blumenau terug.
Miller (ALEXANDER),
geb. in 1828 in d.
Beiersche Palts, studeerde in d. chemie to
Leipzig, waar hij assistant v. Erdman ward.
Na in 1851 tot doctor bevorderd to zijn, was
hij v. 1851—'56 leeraar a. d. nijverheidsschool
to Chemnitz on ward hij hoogl. in landbouwscheikunde to Chemnitz on in 1869 chemicus
to Berlijn, waar hij in 1874 als privaatdocent
optrad. Hij ontdekte 't astigmatisms v. 't
oog (1851) on d. tyrosine-reactie met't reagens
v. Millon, was op chemisch gebied in velerlei
richting werkzaam en gaf eenige wetenschappelijke werken uit.
Miller (KARL). bekend onder 't pseudoniem OTTFRIED MYLIUS, een Duitsch schrijver,
geb. 8 Febr. 1819 to Stuttgart, waar hij v.
1842—'68 't tijdschrift „Erheiterungen" redigeerde, sedert 1885 d. „Ausland" uitgaf on
28 Nov. 1889 overl. Hij schreef een aantal
romans, o. a. „Des Lebens Wandlungen" (onder
't pseudoniem FR. VON ELLING, 3 dln, 1854),
Graveneck", „Die Irre von Eschenau", „Neue
Pariser Mysterien", „Neue Londoner Mysterien", „Das Testament von s. Helena", „Die
weisze Frau", „Am Hof der nordischen Semiramis" on „Iphigenia", voorts reisbeschrijvingen, kluchten on verhalen voor d. jeugd. Ook
leverde hij een vertaling v. Morgan's „Shakespeare-Mythus" (1885).
Muller (KARL OTTFRIED), een beroomd
Duitsch oudheidkundige, geb. 28 Aug. 1797
to Brieg in Silezie, word reeds in 1819 prof.
in d. archaeologic to GOttingen, ondernam in
1839 een wetenschappelijke reis n. Itali8 on
Griekenland en overl. 1 Aug. 1840 to Athena.
d. Belangrijkste zljner werken gin „Geschichte
hellenischer Starnme und Stadte" (2e dr.
3 dln, 1844), „Die Etrusker"(nieuwe druk,1877),
„Handbuch der Archaologie der Kunst" (3e dr.
1878) on „Geschichte der griechischen Litteratur bis auf Alexander d. Gr." (4e dr.1882—'84).
Zjjn leven beschreven Lucke (1841) on Von
Ranks (1870).
Muller (LEOPOLD KARL), een Duitsch landschap- en genreschilder, geb. in 1834 to Dresden, wijdde zich vooral a. 't weergeven v.
't Hongaarsche volksleven. doch moest zich
verscheidene jaren tot d. illustratie bepalen.
Na eon reis door Italie en Egypte volbracht
to hebben, bracht hij v. daar talrijke landschappen en genre-stukken, die door een
schoone uitvoering on krachtig koloriet uitmunten, mee. Sedert 1877 was hij prof. a. d.
Academie to Weenen en hij overl. 4 Aug.1892
to Weidlingau nabij Weenen.
ADOLF),
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Muller (oTTo),een Duitsch romanschrijver,
geb. 1 Juni 1816 to Schotten in Boven-Hessen,
ward in 1843 redacteur v. 't „Frank iurter Konversationsblatt" on in 1848 v. 't „Mannheimer
Journal"; hij vertoefde v. 1852—'54 in Bremen,
keerde daarna n. Frankfort a. d. M. terug,
waar hij d. „Deutsche Bibliothek", eon verzameling v. oorspronkeltjke Duitsche romans,
uitgaf on 't „Frankfurter Museum" stichtte,
en woont sedert 1866 in Stuttgart. Hij schreef
o. a. ,Der Stadtschultheisz von Frankfurt'
(1856, '2e dr. 1859), „Roderick" (2 dln, 1861),
„Ekhof und Maud" (2 dln, 1863), „Der Majoratsherr" (3 dln, 1873), „Diadem und Maske"
(3 dln, 1875), „Der Tannenschilz" (1882) on
Altar und Kerker" (1885). Zijn „Ausgewahlte
Schriften" warden in 12 dln (1873—'74) uitgeg.
Muller (WILHELM KONRAD HERMANN), een
Duitsch taalgeleerde, geb. 27 Mei 1812 toHolzminden, word in 1845 prof. to Gottingen
on overl. aldaar 4 Jan. 1890. Hij schreef „Geschichte und System der altdeutschen Religion" (1844) en „Mythologie der deutschen Heldensage" (1886), gaf Heinrich von Mtiglin's
„Fabeln und Minnelieder" uit (1848) en met
Schambach „Niedersachsische Sagen und
Marchen" (1855). Met Zarncke bewerkte hij 't
„Mittelhochdeutsche WOrterbuch" (4 dln,
1854—'67).
Muller (WOLFGANG), veelal MULLER VON
KONIGSWINTER geheeten, geb. 15 Mrt 1816 to
Konigswinter a. d. Rijn, word in 1842 arts to
Dusseldorf, welke stad hem in 1848 ook n.
't Frankforter parlement zond. Sedert 1853 toKeulen woonachtig on zich geheel a. d. letterkunde wijdende, overl. hij 29 Juni 1873 to
Neuenahr. Als,Rheinisch Poet" was hij 't
eerst met „Junge Lieder" (1841) on „Balladen
und Romanzen' (1842) opgetreden. Daarop
volgden „Der Rheinfahrt" (1846), „Gedichte'
(1847, 4e verm. dr. 2 dln, 1871), „Loreley" (1851),
„Die Maikonigin" (1852), „Prinz Minnewin"(1854),„DerRatnfgvos.Gr"(1856),
„Johann vom Werth" (1858). „Durch Kampf
zum Sieg" (1871), „Der Zauberer Merlin" (1871).
en moor andere. Niet v. zooveel waarde als
deze liefelijke gedichten zijn MILLER'S prozawerken, als d. „Erzahlungen eines rheinischen
Chronisten" (1860—'61) e. a. Ook beoefende hij
d. dramatische kunst; hij schreef een reeks
drama's, die in 1872 in
i 6 din verschenen, on
't tooneelstuk, „Kurhut und KOnigskrone".
Een verzameling zijner gedichten verscheen
onder d. titel „Dichtungen eines rheinischen
poeten" (6 dln, 1872—'76).
Muller (Immix), een Duitsch geschiedschrijver, geb. 2 Dec. 1820 to Giengen (Wurtemberg), ward in 1863 leeraar a. 't gymnasium to Ttibingen on overl. 8 Febr. 1892 teRavensburg, waar hij zich in 1889 metterwoon gevestigd had. Hij schreef o. a. „Geschichte Wurtembergs" (1862), „PolitischeGeschichte der neuesten Zeit, 1816—'89"
(1890), „Politische Geschichte der Gegenwart"
(24 dln, 1867-90), „Illustrierte Geschichte des
deutsch-franzosischen Krieges" (1871)„Historische Frauen" (2e dr. 1882), „Kaiser Wilhelm"
(3e dr. 1877), „Der russisch-tUrkische Krieg von 1877—'78" (1878), „Moltke" (1880), „Ftirst
Bismarck" (1881) en „Kaiser Friedrich" (1888)..
Ook gaf MILLER een nieuwe bewerking v.
Becker's „Weltgeschichte" (12 din, 1886) uit.
Muller

(ANDREAS JOHANN JAKOB HEINRICH),

een Duitsch istorieschilder v. streng kerkelijke richting, geb. 19 Febr. 1811 to Cassel.
word in 1856 prof. a. d. academie to DUssel
dorf. Ook was 10 conservator v. d. kunstverzamelingen aldaar on lid v. d. academies v";
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Weenen, Amsterdam en Lissabon en hij overl.
29 Mrt 1890. Hij vervaardigde een aantal
schilderingen ter versiering v. kerken, o. a.
verscheidene der fresco's v. d. Apollinariskerk bij Remagen en ook (met zijn zoon Frans,
geb. 1843) d. muurschilderingen v. 't slot te
Sigmaringen.
Miller (KARL), veelal MULLER VON HALLE
geheeten, een Duitsch natuuronderzoeker, geb.
16 Dec. 1818 te Allstedt. Aanvankelijk apotheker, vervaardigde hij v. 1847—'61 zijn groot
wetenschappelijk werk „Synopsis Muscorum
- frondosorum omnium hucusque cognitorum"
dln) en stichtte hij in 1852 te Halle met
Ule 't tijdschrift „Die Natur", dat hij sedert
Ule's dood (1876) alleen redigeerde (tot 1888).
Htj schreef o. a. „Deutschlands Moose" (1853),
„Ansichten aus den deutschen Alpen" (1858),
,,Buch der Pflanzenwelt" (1858, 2e dr. 1869),
„Der Pflanzenstaat oder Entwurf einer Entwickelungsgeschichte des Pflanzenreiches" (1860)
en „Wanderungen durch die grilne Natur",
waarvan d. 2e dr. onder d. titel „Das Kleid
der Erde" (1873) verscheen.
Muller (FRIEDRICH KONRAD), veelal MULLER
TON DER WERRA. geheeten, een populair Duitsch
.dichter, geb. 14 Nov. 1823 to Ummerstadt in
•aksen-Meiningen, !It) was aanvankelijk arts
.en vestigde zich later als correspondent v.
verscheidene Duitsch-Amerikaansche bladen
te Leipzig, waar htj 26 Apr. 1881 overl. Een
groot deel zijner liederen zijn door bekende
eomponisten op muziek gezet. d. Meeste v.
deze vindt men in d. bundels „Liederhort"
(1855), „Amaranthos" (1857), „Schwert und
,Schild" (1860), „Buck der Lieder" (1866, 2e dr.
1873), „Deutscher Liederfrilhling" (1869) en „ Alt‹leutschland" (1871). Ook gaf MULLER „Die neue
Sangerhalle" (10 dln, 1861—'71) en een „Allgemeines Reichskommersbuch" (1875) in 't licht.
Muller (FRIEDRICH MAX), een uitstekend
Duitsch taalgeleerde, gob. 6 Dec. 1823 to Dessau
ale zoon v. d. dichter Wilhelm Milner (zie
dat art.), studeerde to Leipzig in d. letteren
en vertaalde al spoedig d. Indischen fabelbundel „Hitopadeca" (1844) en Kalidasa's
.„Meghaduta" (1847). Hij begaf zich voor d.
iuitgave v. d. „Rigveda", welke hem was opge.dragen, in 1845 n. Partis en in 1846 n. Engeland. Van 1854—'75 was MULLER hoogl. in d.
nieuwe talen en letterkunde, alsmede in d.
vergelijkende taalstudie to Oxford, waar hij
nog leeft on zich bezighoudt met d. uitgave
v. een in 't Et gelsch vertaalde verzameling
.der belangrijkste godsdienstige geschriften v.
alle volkeren, inzonderheid v. d. Indiers, Chineezon, Perzen on Arabieren. Van zijn vele
werken noemen we : „History of ancient
Sanskrit literature" (1859, 2e dr. 1860), een
tekstuitgave v. d. „Hitopadeca" (1866, 2e dr.
1870), „Lectures on the science of language"
(1861—'64, 14e dr. 1885), „Chips from a German
workshop" (4 din, 1868—'75), „Selected Essays"
(2 din, 1881), „Lectures on the origin and
growth of religion as illustrated by the reli
gions of India" (1878), „India what can it teach
us" (1883), „Biographical Essays" (1884), „Sacred
Books of the East" (24 dln, 1879—'85, nieuwe
serie, eveneens in 24 dln, 1886 en volg.), The
science of thought" (1887), „Biographies of
words and the home of the Aryas" (1888) en
d. veri oiling ,.Deutsche Liebe" (7e dr. 1885).
Ook gaf MULLER 0. a. Schillers briefwisseling
met hertog Frederik Christiaan v. SleeswijkHolstein (1875) uit.
Muller (JOHANN EDUARD), een Duitsch
beelehouwer, geb. 9 Aug. 1828 to Hildburghausen, wijdde zich eerst sedert 1850 a. d.

beeldhouwkunst en vestigde zich in 1857 to
Rome, waar hij meesterlijke ideals beeldhouwwerken in marmer schlep, o. a. d. kolossale
groep „Prometheus en d. Oceaniden" (1874—'79,
in d. nationale galertj to Berlijn) on d. schets
voor d. „Bevrijding v. Prometheus door Heracies", een pendant v. 't eerstgenoemde. In 1884
gaf hij d. beeldhouwkunst op. •
Muller (FRIEDRICH), eon verdienstelijk
Duitsch taalkundige en ethnograaph, geb.
5 Mrt 1834 to Jemnik in Bohemen, ward in
1861 bibliothecaris a. d. keizerlijke bibliotheek
en in 1866 tevens prof. te Weenen en legde
in 1884 zijn betrekkingen neer. Hij vervaardigde 't linguistische en ethnographische gedeelte v. d. „Reiss der osterreichischen Fregatte Novara" (1867 en volg.), een „Allgemeine Ethnographie" (1873) en een „Grundrisz
der Sprachwissenschaft" (4 dln, 1876—'88). Ook
gaf hij een „Ethnologische Atlas" (1884) uit.
Muller (ARTHUR), een bekend Duitscli
dichter en schrijver, geb. in 1820 to Breslau,
bracht 't grootste deel v. zijn leven in Beleren door on maakte 10 Apr. 1879 zelf een
eind a. zijn leven. Hij schreef d. drama's „Die
Kaiserglocke in Speier", „KOnig Otto und rein
Haus", „Gute Nacht, HAnschen" en „Die VerschwOrung der Frauen", bovendien novellen,
lyrische gedichten enz.
111filler (EDUARD FRIEDRICH HERMANN LU ,
crAN), een verdienstelijk philoloog, geb.17 Mrt
1836 to Merseburg, word in 1867 hoogl. a. 't historisch-philologisch Instituut to s. Petersburg
on in 1870 tevens a. d. R.-Kath. academie
aldaar. Htj schreef „De re metrica poetarum
Latinorum" (1861), „Geschichte der klassischen
Philologie in den Niederlanden" (1869), een biographic v. Ritschl (2e dr. 1878) en meer andere
werken. Ook gaf hij nieuwe uitgaven v. verscheidene Latijnsche schrijvers.
Muller (FERDINAND VON), een natuuronderzoeker, geb. 30 Juni 1825 to Rostock, ging in
1852 n. Australik, waar hij in 1855 in dienst
der regeering botanicus v. d. kolonie Victoria en later tevens directeur v. d. botanischen tuin to Melbourne ward. 't Voorn.
work v. dezen plantkundige, die zich vooral
voor d. flora v. Australia zoo verdienstelijk
heeft gemaakt, is ,,Flora australiana" (7 dln,
1863—'70). Voorts schreef htj o. a. „Fragmenta
phytographiae Australiae" (10 dln, 1862—'77),
„Plants of Victoria" (2 din, 1862—'65), „Vegetible
fossils", „Papuan plants" on „Select Plants".
In 1870 ward MULLER door d. koning v. Wurtemberg in d. vrijheerlijken stand verheven.
Muller

(CHARLES LOUIS), Veelal MULLER

geheeten, een bekend Fransch
schilder, geb. 22 Dec. 1815 to Parijs, ward
in 1852 directeur v. d. gobelins-manufactuur,
sci , ilderde vooral schoone historische tafereelen en overl. 11 Jan. 1892 to Parijs.
VAN PARIJS

Muller (FRIEDRICH), MALER-MULLER Of TEU ,
FELS-MULLER bijgenaamd, een bekend Duitsch

dichter en schilder, geb. 13 Jan.1749 to Kreuz
nach, vestigde zich in 1778 to Rome, waar htj
23 Apr. 1825 overl. Hij schilderde aldaar ideale
of mythologische beelden, die echter minder
a. d. verwachtingen, die men v. hem koesterde, beantwoordden dan zijn gedichten.
Vooral zijn idyllen en hartstochtelijke drama's
(„Faust" en „Niobe") on 't tooneelspel „Golo
und Genoveva" (1780), waarin hij zich als een
der voorn. vertegenwoordigers v. d. „Sturmund Drangperiode" kennen doet, vonden zeer
veal bijval. Zijn „Dichtungen" werden in
dln door Hettner uitgeg. (1868), zijn „Gesammelte Werke" in 1825. Zijn leven beschreef
Seuffert (1881).
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Muller (sAmu2L), een Nederl. godgeleerde,
geb. 18 Jan. 1785 to Crefeld en over]. 25 Juli 1876
to A msterdam. Na a. 't seminarie der Doopsgezinden in laatstgen. stad zijn opleiding to
hebben ontvangen, werd hij in 1806 predikant to Zutfen, in 1809 to Zaandam (Oostztjde) on in 1814 to Amsterdam, terwijl hij
in 1827 als . opvolger v. prof. Koopmans tot
hoogl. a. d. kweekschool der Doopsgezinden
benoemd werd. Tot 1856 nam hij dit ambt
met d. grdotste toewijding waar. SAMURL
MULLER was een man v. groote geleerdheid
en v. onvermoeide werkzaamheid. Hoewel
Duitscher v. geboorte, had hij zich tot een
grondig kenner v. d. Nederlandsche taal
gevormd, waarvan zijn menigvuldige geschriften nog getuigenis afleggen. Van daze noemen
wij 's mans „Levens- on karakterschets v.
N. G. v. Kampen" (1840), een model v. biographic en „d. Geschiedenis v. het theologisch
.onderwijs bij d. Doopsgezinde gemeenten in
Nederland" (1850), benevens zijn „Leerredenen" (1836). Verder schreef hij vele opstellen,
recensies enz. in d. „Vaderlandsche Letteroefeningen" on andere ttjdschriften. (Men zie
over hem d. Hand. der Maatsch. v. Nederl.
Letterk. to Leiden, 1876).
Muller (FREDERIK), zoon v. d. voorgaande,
was een benoemd geleerde op 't gebied v. d.
boekhandel. Hij werd geb. to Amsterdam,
22 Juli 1817, en overt. aldaar 4 Jan.1881. Door
aanleg en studio tot bibliograaf gevormd
(hij ontving zijn wetenschappelijke opleiding
a. 't Amsterdamsche gymnasium, terwijl hij
d. practijk leerde in d. boekhandel v. zijn
oom), begon hij in 1843 zijn eigen „handel in
, oude boeken' eon zaak, die hij met d.
grootsten ijver en zaakkennis bestuurde tot
1876 en die een groote vermaardheid kreeg
bij alle boekenvrienden. Zoowel d. catalogi
T. zijn verkoopingen (meer dan 100 in getal)
als die v. zijn rijk magazijn mogen modellen
v. bibliographischen arbeid genoemd worden.
Bijzonderen room verwief FREDERIK MULLER
zich door zijn voortreffelijke verzamelingen
v. portretten (meer dan 7000 Nederl. mannen
.en vrouwen), historieplaten en pamfletten.
Als een blijvende herinnering a. 's mans workzaam leven werd kort na zijn dood 't „Frederik Muller-fonds" to Amsterdam gesticht.
(Zia uitvoeriger over hem d. Hand. der
Maatsch. v. Nederl. Letterk., 18811.
Muller (PIETER NICOLAAS), een broader v.
d. voorgaande, geb. 21 Sept.- 1821, was made
in d. handel werkzaam en onderscheidde
zich tevens als degelijk letterkundige, waarvan
0. a. zijn talrijke opstellen in „d. Gids" (waarvan hij in 1864 mederedacteur werd)getuigen.
, Verder was PIETER NICOLAAS MULLER geruimen
tijd lid v. d. Amsterdamschen gemeenteraad,
lid v. d. Provincials Staten v. Noord-Holland,
bestuurslid v. d. Nederl. vereeniging „Het
Buitenland" enz.
Muller (PIETER LODEWIJK), een Nederl.letterkundige on geschiedkenner, kleinzoon v. d.
Amsterdamschen hoogl. Samuel Muller, word
geb. to Koog a. d. Zaan, 9 Nov. 1842. Hij studeerde on promoveerde to Leiden in d. letteren, was voor korten tijd leeraar in d. geschiedenis en aardrijkskunde a. 't gymnasium dier
stad. werd vervolgens ambtenaar a. 't Rijksarchief to 's-Gravenhage en zag zich in 1878
tot hoogl. in d. geschiedenis a. d.universiteit
to Groningen benoemd, welke betrekking hij
in 1883 voor die v. hoogl. to Leiden verwisselde. Men beeft v. Min hand o. a. d. volgende
geschriften : „Geschiedenis der regeering in d.
later getnieerde prov. tot d. komst v. LeicesVI.
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ter" (1868; academisch proefschrift), „Noder-lands eerste betrekkingen met Oostenrtjk, toegelicht uit d. correspondentie der keizerltjke
gezanten to 's-Gravenhage, 1658—'78" (uitgeg.
door d. Koninkl. Acadenne,.1870)„id. Staat
der Vereenigde Nederlanden in d. jaren zijner
wording, 1572—'84" (1872), „Wilhelm von
Oranien and George Friedrich von Waldeck"
(1873), „Het rechtmatig
Unie des geschiedschrijvers" (1878), „d. Ume v. Utrecht" (1879),
„Re gesta Hannonensia. Lijst v. Oorkonden betreffende Holland on Zeeland, 1299-1345" (1881),
„Wereldverkeer on wereldgeschiedenis" (1883),
alsmede verschill. opstellen in „d. Gids",
„Tijdspiegel", „Nijhoff's Bijdragen" enz.
Muller Fz. (sAmuki.), een Nederl. geschieden oudheidkundige, zoon v. d. Amsterdamschen
boekverkooper, werd 22 Jan. 1848 geb., stu' deerde en promoveerde to Leiden in d. rechten
en werd in 1874 archivaris der gemeente
Utrecht on in 1879 rijks-archivaris der prov. V.
dien naam. Hij maakte zich bovenal verdienstelijk door zijn ijverige nasporingen omtrent
d. Middeleeuwsche geschiedenis v. 't Sticht on
door d. omwerking der rechtspapieren der stad
Utrecht on schreef o. a. d. volgende werken:
„Mare Clausum. Bijdrage tot d. geschiedenis
der rivaliteit v. Engeland on Nederland in
d. 17e eeuw" (academisch proefschrift, 1872),
„Geschiedenis der Noordsche Compagnie" (met
goud bekroond door 't Prov. Utrechtsch genootschap, 1874), „Schildersvereenigingen to
Utrecht" (1882), ,d. Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht" (4 dln, 1883—'86),
„d. Registers on Rekeningen v. 't bisdom
Utrecht" (2 dln, 1889 —'92), „O
Over Claustralite it"
(1890) on vele andere stukken, als bijdragen in
d. „Werken der Konink I. Academie v. Wetenschappen", „Nijhoff's Bijdragen", „Werken v.
't Utrechtsch Historisch genootschap", „d.
Gids" e. a. tijdschriften.
Muller (JACOB WIJBRAND), 6811 Nederl. taalen letterkundige, broeder v. d. voorgaande, geb. 14 Juni 1858 to Amsterdam, studeerde en
promoveerde to Leiden in d. letteren, werd
in 1882 leeraar a. 't gymnasium to Haarlem
on is sedert 1888 medewerker a. 't „Woordenbook der Nederl. taal". Verder schreef htj:
„d. Oude en d. jonge bewerking v. d. Reinaert"
(zijn dissertatie, 1884) on eenige opstellen in
verschill. tijdschriften.
Mulock (DINA MARIA), een bekende Engelsche rornanschrijfster, geb. in 1826 to Stokeupon-Trent; zij belastte zich reeds op jeug
digen leefttjd met d. zorg voor haar ziekelijke
rnoeder en twee jongere brooders en schreef
then korte verhalen; als novelliste trad ze
echter voor 't eerst in 1849 met „The Ogilves'?
op, spoedig gevolgd door „Olive", „The Head
of the Family". „Agatha's Husband" on
„John Halifax gentleman" (1857), d. mooiste
en populairste barer romans, die dan ook in
't Fransch, Duitsch, Nederlandsch, Italiaansch,
Grieksch en Russisch is vertaald. Daarop
schreef ze nog eenige romans, a. a. „Christian's
mistake" (1865), „A noble life" (2 dln, 1866),
Two marriages", „The womans kingdom"
(3 dln, 1869), brave lady" (3 dln, 1870),
„Sermons out of church" (1875), „Laurel Bush"
(1875), „A legacy, being the life and remains
of John Martin, schoolmaster and poet" (1878)
en d. beide geschriften „A Woman's thoughts
about Women" (1858) en .„Concerning Men
and other Papers" (1888). In 1864 word. haar
een jaargeid v. 60 pd st. verleend en in 1865
trad ze in 't huwelijk met d. boekhandelaar
CRAM. Zij overl. 12 Oct. 1887.
Multa, plur. v. 't Lat. multum, veal. Non.
36
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sed multum is een gevleugeld woord,
a. Plinius d. jongere ontleend, beteekenende:
„Niet velerlei t maar veel; niet v. alles wat
(waarmee veelal gepaard gaat: niets good),
'Aux v. den ding veal. — Multa nocent wil
zeggen : Velerlei schaadt. •
Multatuli (d. i. ik heb veel geleden) is
't pseudoniem V. EDUARD DOUWES DEKKER,
een beroemd Nederl. schrijver, 2 Mrt 1820 to
Amsterdam geb. en 19 Febr. 1887 to Nieder.
Ingelheim, bij Wiesbaden, overl. Eerst voor
d. studio, doch later voor d. handel bestemd,
begaf hij zich op 18- of 19-jarigen leeftijd (na
o. a. een paar klassen v. 't Amsterdamsche
gymnasium to hebben doorloopen) met zijn
vader, die scheepskapitein was, n. Java. 17
jaar lang was hij voortaan hier en op andere
eilanden v. Nederl. Indie (Amboina, Sumatra)
in verschill. landsbetrekkingen werkzaam,
't laatst als assistent-resident to Lebak (Bantam). Alleen was hij v.1852—'54 met een tweejarig verlof n. Nederland terug geweest. Ver.
ontwaardigd over d. wijze, waarop Indie door
Nederland beheerd word, vroeg hij in 1859 na
vruchtelooze poging tot hervorming zijn ontslag en vertrok hij, zonder fortuin en zonder
pensioen naar 't moederland,, waar hij d. pen
opvatte, zoowel om a. zijn verontwaardigd
en hartstochteltjk gemoed lucht to geven als
om to voorzien in d. behoeften v. zijn gezin
(sedert 1846 was hij gehuwd met Everdina
U. van Wijnbergen, zijn ,,Tine"). Ook door
voorlezingen als anderszins trachtte hij hier
zijn strijd voor waarheid en recht to doen
zegevieren. Over d. vorm v. 's mans spreken
en schrijven ging alras een algemeene stem
v. bewondering op, gepaard met groote toegeeflijkheid voor zijn vele gebreken on eigenaardigheden. Onbarmhartig geeselde hij d.
velerlei toestanden in staat en maatschappij,
waar doze verbetering behoefden, on altijd
boeide hij, maar dan 25 jaar lang, zijn lezers
en hoorders door zijn geestvolle pen, gin
geniaal hoofd, zijn hart, dat „week was als
was". d. Voorn. zijner geschriften, die bij herhaling herdrukt werden, laten wij hier volgen :
„Max Havelaar of d. koftijveilingen der Nederl.
Hand. Maatschappir (1860), „Minnebrieven"
(1861), „Over vrijen arbeid in Nederl.-Indie"
(1862), „Nog eons over vrijen arbeid" (1871),
„d. Bruid daarboven", een treurspel (1863),
,Eon en ander naar aanleiding v. J. Bosscha's
Pruissen en Nederland" (1867), „Duizend en
eenige hoofdstukken over specialiteiten" (1871),
„Millioenen studien" (1873), „Ideen" (verschill.
bundels, 1862—'77). Zie „Multatuli's Brieven",
bljdragen tot d. kennis v. zijn leven, gerangschikt on toegelicht door Mevrouw Douwes
Dekker, geb. Hamminck Schepel (Amst.
1890—'93) en pen opstel in d. „Revue des
Deux Mondes" v. Apr. 1892.
Mulus is d. Lat. naam voor muilezel, doch
wordt in d. Duitsche studentenwereld ook gebezigd voor aankomende studenten, die nog
niet ontgroend zijn.
Multiplicator, Zie Galvanisme.
Mumien of Mummien noemt men lichamen, die door balsemen tegen boded' zijn bewaard, moor bepaald d. aldus bewaarde lijken
der oude Egyptenaren. In Egypte word men
er als vanzelf toe gebracht d. lichamen der
dooden to balsemen, daar d. jaarlijksche overstroomingen v. d. Nijl 't begraven en gebrek
a. hout 't verbranden der lijken vorhinderde.
d. Mummien worden hinnen d. necropolen (zie
Necropolen) aangetroffen in kisten v. sycomorenhout, welke nit- en inwendig met hieroglyphen beschilderd zijn. Men onderscheidde
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drie6r1ei wilze v. balsemen. d. Mummi6n, die
't best bewaard. zijn on wier gelaatstrekken•
zelfs weinig schijnen to hebben geleden, ZtjTh
met loog- en harsachtige zelfstandigheden,
soms ook. met asphalt behandeld en met aromatisehe stollen opgevuld; zij zijn kenbaar a,
d. roodbruine kleur, terwijl d. overige donkerbruin of zwart v. kleur zijn. d. Tweede soort
is met zoute bestanddeelen on tegeltjk met
harsen on bitumen behandeld, doch d. derde
of minste soort is slechts met mute vochtem
doortrokken en daarna gedroogd. Alle zijn
met linnen zwachtels omwonden en wel zoo,.
dat slechts een deel v. 't aangezicht is bloot
platen; ztj zijn bovendien v. gouden vermerselen voorzien of v. glazen kralen a.snoeren en andere sieraden, die waarschtjnitjk eon,
godsdienstige beteekenis hadden. Niet alleen,
menschelijke lichamen, maar ook dierlijke (also
stieren, krokodillen, ibissen, katten enz.) werden gebalsemd. In 's Rijks museum v. oudheden to Leiden worden een groote menigte
Egyptischo mummitin, zoowel v. menschen
als v. dieren, bewaard; eenige daarvan heeft
men v. alle bekleedselen en windselen ontdaan..
Behalve d. Egyptenaren verstonden ook d.
oude bewoners der Canarische' eilanden en,
die v. Mexico d. kunst lijken to balsemen.
Vroeger word d. mummiestof als artsentj in d.
pharmacopaea aangetroffen, terwijl d. schilders;
er meermalen als verfstof gebruik v. hebben
gemaakt.
Mummius (Lucius), een Romeinsch consul, dempte in 't jaar 146 v. Chr. d. opstand
der Achajers door d. overwinning bij Leucopetra en d. verovering v. Corinthe, welke stad
tegen zijn wil door zijn bandelooze soldaten
word verbrand en verwoest. Hij was zoo.
ingetogen, dat hij v. at d. schatten v.Griekenland ('twelk hij tot een Romeinsche provincie maakte) niets voor zich zelf behield, maar
alles n. Rome opzond.
MunCh (PETER ANDREAS), eon der geleerdste on yeelzUdigste schrijvers v. 't Noorden,.
gob. 15 Dec. 1810 to Christiania, waar hij in
1841 prof. word. Hij ondernam in 1846 on 1849.
reizen n. Frankrijk, Engeland, Schotland en,
d. Orkney-eilanden, om nasporingen omtrent
d. oude Noorinannen to doen, en keerde in
1850 met 't ten deele onbokende handschrift„Historia Norvegiae”, dat hij nu uitgaf, terug.
In d. jaren 1857—'61 doorzocht hij d. pauselijke
archieven; hij vertrok in 1863 nogmaals
Rome en overl. aldaar 25 Mei 1863. Zijn „Gesammelte Abhandlungen" werden op staatskosten uitgegeven (4 din, 1873—'76).
Munch (ANDREAS), een Noorweegsch dichter, geb. 19 Oct. 1811 to Christiania, waar 1-10,
sedert 1866 prof. was, en overl. 27 Juni 1884
to Vedbdet bij Kopenhagen. Zijn dichtbundel&
„Ephemeren" (1836), ,Gedichte, alto und none'
(1848), „Neu° Gedichte" (1850), „Sorge und
Trost" (1852), „Gedichte und Erzahlungen"'
(1855), „Neueste Gedichte" (1861) en „Spatsommer" vonden zeer veel bijval. Ook schreef
MUNCH verscheidene treurspelen, kleurrijke
vertellingen on 't historische gedicht „Pave
og Reformator" (1880).
Miinch-Bellinghausen (ELIGIUS FRANS.
JOSEPH, vrijheer v.), bekend onder 't pseudoniem FRIEDRICH HALM,i geb. 2 Apr. 1806 to Krakau. Hij trad in 1826 n staatsdienst en word
in 1840 regeeringsraad, doch verliet in 1845.
doze loopbaan om d. betrekking v. custos
der Hof bibliotheek to aanvaarden. In 1861
word hij voor levenslang lid v. 't Heerenhuis,
en in 1867 prefect v. d. Hof bibliotheek en v..
1869—'71 had hij als intendant-generaal 't toe-
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zicht op d. Hofschouwburgen to Weenen,
waar hij 21 Mei 1871 overl. Reeds met zijn
eerste drama „Griseldis" (1835, 9e dr. 1879)
en evenzoo in 1842 met d. „Sohn der Wildernis" vond MUNCH - BELLINGLIAUSEN zeer veel
bijval. Veel verdriet bezorgde hem 't bbroemde
treurspel „Der Fechter von Ravenna" (1854,
3e dr. 1877) door d. omstandigheid, dat hij
dit zonder naam had uitgegeven, waardoor hij
zich d. beschuldiging op d. hall haalde v. 't
handschrift v. Frans Bacherl Die Clierusker
in Rom" gebruikt to hebben. Behalve verscheidene andere drama's („Sampiero", 1844,
„Maria de Molina", 1847, enz.) schreef hij nog
't verhalend gedicht „Karfreitag" (1864). Een
verzameling zijner werken werd to Weenen
in 8 dln uitgegeven (1856—'65), een verzameling zijner „Gedichte" in 1850, zijn „Neueste
Gedichte" in 1872. Zijn leven beschreef Kuh
(1871).
Munchen is d. hoofd- en residentiestad
v. 't koninkrijk Beieren, gelegen a. weerszijden v. d. Isar op d. Beiersche hoogvlakte,
520 M.boven d. zeespiegel. Zij vomit 't kruispunt v. acht spoorwegen, telt 350 000 inw.
(1890; tegen 100 000 in 1840) en is d. vierde
stad v. 't Duitsche rijk. Ten gevolge v. haar
hooge Jigging heeft d. stad een row klimaat,
gepaard met scherpe tegenstellingen in d.
temperatuur. Mtinchen bestaat uit d. eigenlijke stad en d. voorstad Sendling op d.
linker Isar-oever, terwijl d. voorsteden Giesing, Au, Haidhausen en Rammersdorf op d.
hoogen rechteroever zijn gebouwd. Genoemde
voorsteden waren oorspronkeltjk dorpen. Zes
bruggen (d. Wittelsbacher, Reichenbacher,
Ludwigs-, Maximiliaans-, Max-Joseph's- en
Bogenhauserbrug) verbinden d. beide oevers
der rivier. Under Lodewijk I en Maximiliaan II heeft Milnchen, met name d. oude
stad, d. meeste veranderingen en verfraaiingen
ondergaan en is zij met een aantal prachtige
openbare gebouwen versierd, zoodat Beierens
residentie in dit opzicht een der eerste
plaatsen onder al d. steden v. Europa inneemt.
d. Oude stadsmuren zijn sinds lang gesloopt;
v. d. oude poorten zijn nog d. Isarpoort in
't 0., d. Sendlingerpoort in 't Z. en d. Karelspoort in 't W. aanwezig. Van 1854 —'62 werden
op 't Koningsplein door Klenze d.Propylae6n
gebouwd naar 't model v. d. Acropolis to Athene
en v. 1844 —50 richtte men d. Zegepoort op (een
getrouwe navolging v. d. Constantijnsboog to
Rome), waarop 't metalen standbeeld v. d.
Bavaria op haar door vier leeuwen getrokken
zegekar prijkt. 't Middelpunt der stad is 't
Mariaplein met d. Mariazuil on d. Vischbron.
Op een der pleinen staan d. standbeelden
v. d. keurvorst Max.-Emanuel, v. d. toonkunstenaars Gluck en Orlando di Lasso, v.
d. rechtsgeleerde Kreitmayr en v. d.geschiedschrtjver Westenrieder; op 't Max.-Joseph'splein staat 't gedenkteeken voor koning
Maximiliaan I, door Rauch vervaardigd. Aan
d. buitenzijde der oude stad liggen 't Odeonsplein met 't ruiterstandbeeld v. Boning Lodewijk I, 't Wittelsbacherplein met 't standbeeld v. keurvorst Maximiliaan I door Thorwaldsen en 't Karelsplein met 't gedenkteeken
voor GOthe. Onder d. pleinen der nieuwe stad
moeten genoemd worden : 't Karoline-plein
met d. metalen obelisk, opgericht ter herinnering a. d. Beieren, die op Napoleons veldtocht tegen Rusland zijn gevallen,'t Koningsplein en 't Gartnerplein met d. standbeelden
voor d. bouwmeesters Klenze en Gartner. In
d. Briinnerstraat staat 't gedenkteeken voor
Schiller, in d. Maximiliaanstraat die v. Schel-
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ling, Fraunhofer, graaf Rumford en generaal
Deroy, benevens Miinchens schoonste standbeeld. dat voor Koning Maximiliaan II , een
schepping v. d.. beeldhouwer Zumbusch, gegoten door Miller. d. Beide genoemde straten,
waarvan d. eerste naar 't N.-W. en d. laatste
naar 't 0. loopt, zijn met d. noordwaarts
loopende Lodewijksstraat d. voorn. onder d.
straten v. Munchen, deels door hare lengte,
deels door d. prachtige openbare en particuliere gebouwen, die er zich in bevinden.
Onder d. kerken staat d. Domkerk bovenaan;
zij werd v. 1466—'88 in d. lateren Gothischen
stijl opgetrokken en is v. binnen versierd
met 't prachtige marineren gedenkteeken
voor Keizer Lodewijk d. Beier en fraaie glassch ilderingen. Vermelding verdienen verder
d. Peterskerk, d. Michaelskerk in Renaissancestiji, d. Theatinerhofkerk met een prachtige
koepel en 't familiegraf der Wittelsbachers,
d. Italiaansch-Romaansche Lodewijkskerk, d.
in denzelfden stiji opgetrokken Allerheiligenhofkapel, d. beide Protestantsche kerken en
d. Synagoge. Onder d. wereldrijke gebouwen
munt uit d. koninklijke residentie, bestaande
uit 't oude en 't nieuwe slot; 't eerste werd
v. 1600—'16 gebouwd, 't laatste v. 1826—'35
door Klenze in d. stijl v. 't Palazzo Pitti
to Florence. d. Oude gedeelten bevatten d.
kapel, een schatkamer en een verzameling
v. oudheden, d. nieuwe prachtige zalen met
heed ii ke schilderijen en voortbrengselen der
beeldbouwkunst. d. Hoftuin is omgeven door
arcaden, welke met fresco's zijn versierd.
Van d. overige gebouwen moeten genoemd
worden: d. hofschouwburg, d. residentieschouwburg, 't oude stadhuis met ztjn groote
zaal, 't nieuwe stadhuis, in Gothischen stip
gebouwd, 't glazen paleis, in 1854 voor d.
Duitsche nijverheids-tentoonstelling gebouwd,
thans dienst doende voor feesten en tentoonstellingen, 't Wittelsbacherpaleis, 't postkantoor erg 't concert- en feestgebouw Odeon.
Op een terras op d. linkeroever v. d. Isar
staat 't Maximilianeum met een voorgevel v.
zuilen en bogen, gekroond door een Victoria.
d. Veidheerenhal in d. Ludewijksstraat is
bestemd om er d. standbeelden v. groote
Beiersche veldheeren in to plaatsen en d.
,Ruhmeshalle" bevat d. busten v. beroemde
Beieren. Daar vlak bij verheft zich 't kolossale
standbeeld der Bavaria, door Schwanthaler
uit metaal gegoten; 't is 20 M. hoog en in 't
hoofd kunnen 6 it 8 personen plaats nemen om
't gezicht op d. Alpen to genieten. Ook munten
vele regeeringsgebouwen, scholen, enz. als
bouwwerken uit en vooral ook die gebouwen,
welke verzamelingen op 't gebied der kunst
bevatten, zooals d. v. 1816—'30 door Klenze
gebouwde glypotheek, d. meesterwerken der
bouwkunst door alle tijden bevattend, d.
oude pinakotheek met hare prachtige schildertjenverzameling (oude meesters) en d. nieuwe
pinakotheek, v. 1846—'53 gebouwd en voor
schilderijen uit d. 19e eeuw bestemd. Andere
verzamelingen bevatten nog 't Beiersche
nationale museum, 't geschiedkundig museum
der stad Munchen, 't ethnographisch museum,
't Schwanthaler en 't Kaulbachmuseum, d.
hof- en staatsbibliotheek, met 1 1 14 millioen
deelen en meer dan 30 000 handschriften, d.
natnurkundige verzamelingen der academie,
enz. d. Fraaiste plantsoenen der stad vindt
men op d. linkeroever v. d. Isar: d. hoftuin,
d. Engelschen tuin, d. botanischen tuin met
't fraaie palmenhuis en d. Theresiaweide.
waarop in October 't beroemde Octoberfeest
wordt gevierd, waarbij wedrennen, keuringen
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en allerlei volksvermakelijkheden plaats vinden, terwijl dan ook dikwijls eon landhuishoudkundige tentoonstelling wordt gehouden.
Geliefkoosde ontspanningsoorden zijn d. koninklijke kasteelen Nymphenburg en Sleiszheim a. 't Starnbergermeer.
Munchen telt onder zijn inw. 220 000 Katholieken, ruim 35 000 Protestanten en Nina 5000
Joden. 't Volksleven dozer stad vertoont zich
in al zijn eigenaardigheden in d. talrijke bierhuizen, waarvan 't „Hofbrauhaus" 't voorn.
is ; in 't oost- en westeinde der stad vindt
men tallooze bierkelders der groote brouwerijen met hunne luchtige zalen en tuinen.
Munchen . is d. residentie der vorsten, die
tot 't Beiersche koningshuis behooren, v. d.
hooge staats- en militaire ambtenaren, v. d.
leden der rechterlijke macht, v. d. aartsbisschop v. Minchen-Freising, enz. Onder d.
inrichtingen v. onderwijs staat d. LodewijksMaximiliaansuniversiteit bovenaan; zij telt
5 faculteiten (behalve d. vier gewone nog een
staathuishoudkundige). Naast d. universiteit
bestaat een technische hoogeschool; 4 gymnasia, eon reaalschool, d. krijgsschool, d. militaire
academie, een kunst-, muziek- on industrieschool, twee handelsscholen, een kweekschool
voor onderwijzers, een gymnastiekschool, een
doofstommen- on een blindeninstituut moeten
verder genoemd worden. d. Industrie bloeit
voomamelijk door d. wereldberoemde brouwertjen; 't gebrouwde bier bedroeg in 1886 2 14
millioen HL. ter waarde v. 56 millioen mark.
Bovendien bloeien d. spiritus-, olie-, machine-,
leer- gom-, papier-, tapijt-, borstel-, parfumerieen liaarsenfabrieken. benevens vele fabrieken,
waar optische, rnathematische, chirurgische
en muziekinstrumenten vervaardigd worden.
Van groot belang is ook d. kunstindustrie;
't gieten v. allerlei metalen tot fraaie kunstvoorwerpen, 't beschilderen v. glas on porselein on 't bearbeiden v. goud, zilver en edelgesteenten wordt met veel smaak beoefend.
Ook d. kunsthandel is er v. groot gewicht.
Munchen is verder belangrijk door zijn bank
en beurs on door d. 3 jaarlijksche markten,
die in d. voorsteden Haidhausen en Au worden gehouden.
In 't begin der 12e eeuw wordt Munchen
voor 't eerst, als MUnichen, • vermeld. In 1158
word 't door Hendrik d. Leeuw tot een stapelplaats voor 't Reichhaller zout verheven. Van
1255 af word 't door Lodewijk d. Strenge d.
vaste residentie der Beiersche vorsten, nadat
in 1254 d. binnenstad door eon muur was
omringd. Na d. vreeselijken brand in 1327
verkreeg Munchen door keizer Lodewijk d.
uitbreiding en 't uiterlijk voorkomen, die 't
tot 't einde der 18e en 't begin der 19e eeuw
behouden heeft. Karel Theodoor (1778—'99)
ruimde d. vestingwerken weg on vergrootte
d. stad aanzienlijk , waarop zij door Lodewijk I
en Maximiliaan II op allerlei wijzen verfraaid
en tot een stad v. wetenschappen en kunsten
word verheven. — Zie Solt1 „Munchen mit
seinen Umgebungen, vorzuglich in geschichtlicher Beziehung" (1854), Maillingen „Baderchronik von Munchen" (3 dln, 1876) en Trautwein „FUhrer durch Munchen" (13e dr. Mtnchen 1887).
Mundt (CLARA LOUISE), gob. MULLER, een
Duitsche rornanschrijfster, bekend onder 't
pseudoniem LOUISE MaRLBACH, gob. 2 Jan.
1814 to Nieuw-Brandenburg; zij huwde in
1839 met Theodor Mundt (zie dat art.) en
overl. 26 Sept. 1873 to Berltjn. Bijna alle geschiedkundige personen v. d. nieuweren tijd
treden in haar romans op; doze werden alle
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indertijd zeer Teel gelezen, doch worden tegenwoordig om hun oppervlakkigheid niet moor
algemeen bewonderd. Wij noemen er slechts
van: „Friedrich der Grosze und sein Hof"
(4 dln, 1853), „Joseph II und sein Hof" (1855),
Koningin Hortense" (5e dr.12 dln, 1860), „Der
Grosze Kurfiirst und seine Zeit" (1864—'66),
„Marie Antoinette und ihr Sohn" (6 dln, 1867)
en „Mehemed All und sein Haus"(4 dln, 1871).
Mundt (THEODOR), eon schrijver v. 't „Jonge
Duitschland", gob. 19 Sept. 1808 to Potsdam.
Hij vestigde zich in 1842 als privaat-docent
to Berlijn, ward in 1848 hoogl. in d. algemeene
letterkunde on geschiedenis to Breslau en in
1850 prof. en universiteitsbibliothecaris to Berlijn en overl. aldaar 30 Mei 1861. Na 't in beslag
nemen v. zijn „Madonna. Unterhaltungen mit
einer Heiligen" (1835) werden alle voortbrengselen zijner pen door d. Bondsdag afgekeurd.
In dien tijd schreef hij o. a. „Kunst der deutschen Proza" (1837, 2e dr. 1843) on leverde
hij met Varnhagen von Ense d. uitgave v.
Knebel's „Litterarischer Nachlasz and Briefwechsel" (3 dln, 1835). Behalve verscheidene
romans, o. a. „Thomas Mintzer" (3 dln, 1841),
„Graf Mirabeau" (1858, 2e dr. 1860) on „Czar
Paul" (6 dln, 1861), schreef MUNDT o. a. nog „Geschichte der Litteratur der Gegenwart" (1842),
„Allgemeine Litteraturgeschichte" (3 din, 1846),
„Dramaturgic" (2 dln, 1847), , Pariser Kaiserskizzen" (1856) en „Italiemsche Zustande" (4
dln, 1859). Een verzameling zijner werken
ward in 1843 uitgeg. (2e dr. 1847).
Mundus is 't Lat. woord voor wereld.
Mundus volt decipi, decipiatur ergo is een spreekwoordeltjk gezegde voor: d. Wereld wil bedrogen wezen; zij words dan bedrogen!
beteekent: Van d. schepping
—Amundocondito
der wereld af. — Een mundomotorium (v.
mundus, d. wereld, en movere, bewegen) is
een toestel, waarmee men op aanschouwelijke
wijze d. draaiing der hemellichamen kan
voorstel len.
Mungo Park, een beroemd reiziger in d.
binnenlanden v. Afrika, 10 Sept. 1771 to Fowlshiels in Schotiand gob. Hij was d, zoon v.
een grondbezitter, die hem to Edinburgh in d.
geneeskunde list studeeren. Na zijn studi6n
voleindigd to hebben, zette hij zich to Selkirk
in d. nabijheid zijner geboorteplaats als praktizeerend geneesheer neder, doch hij bleef daar
slechts korten tijd en begat zich vervolgens
in dienst v. d. Oost-Indische Compagnie als
chirurgijn n. Indi6. Vandaar teruggekeerd (in
1793), meldde hij zich aan bij d. A frican association to London, om op haar kosten een
tocht n. d. binnenlandcn v. Afrika to ondernemen tot 't opsporen v. d. oorsprong v. d.
Niger on ter voortzetting v. dien, door d. majoor
Houghton ondernomen. Met die zending belast, begat' hij zich 22 Mei 1795 n. d. Engelsche
factorij Pisania, a. d. Gambia, en, nadat hij
daar eenige maanden vertoefd had, om zich
d. taal • der Mandingo's eigen to maken, dieper
't land in; zijn tocht oostwaarts richtende,
doorreisde hij d. koninkrijken Mulli, Bondoe,
Kedsjega, Karson, Kaartan en Ludamar, waar
hij in Mrt 1796 aankwam. In die streak, waar
d. zooeven genoernde majoor Houghton d.
dood gevonden had, ondervond hij vele moeielijkheden en ward zijn leven bedreigd, zoodat
alleen d. vlucht hem redden kon. In een onbekend land, bewoond door stammen, onder
wie hij goon oogenblik v. zijn leven zeker
was, ondernam hij d. gevaarliiken tocht en hij
smaakte na drie weken d. voldoening d. Niger
to aanschouwen. Dit was op 20 Juli 1796.
't Doel zijner reis was alzoo gedeeltelijk be-
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reikt en nu volgde hij d. loop dier rivier
stroomopwaarts. Hij zette dezen tocht voort,
totdat onoverkomeltike hindernissen hem
dwongen terug to keeren. Westwaarts d. Niger volgende, bereikte hij in Sept. 't koninkrtjk Mandingo. Hier werd hij door een ziekte
overvallen, die hem zeven maanden lang op
d. plaats deed vertoeven. Eerst 10 Juni 1797
zag hij Pisania weer en hij begaf zich vandaar
over Antigua n. Londen, waar hij 25 Dec.
aankwam. In 1799 verscheen 't verhaal v.
dien belangrijken tocht onder d. titel „Travels
in the interior of Africa". Van 1801 tot 1805
was MUNGO PARK als practizeerend geneesheer
te Peebler in Schotland werkzaam. In laatstgenoemd jaar ondernam hij zijn tweode expeditie naar 't zwarte werelddeel. op kosten
der Engelsche regeering. Vergezeld door 36
Europeanen, meerendeels soldaten, verliet hij
in April d. bovengenoemde factorij a. d. Gambia. In Aug. bereikte hij d. Niger met niet
meer dan 7 zijner reisgenooten. Te Sansanding in 't koninkrijk Bamboera aangekomen,
bouwde hij zich een boot, om daarmee verder
d. tocht langs d. Niger voort to zetten. Vooraf
echter zond hij zijn journaal n. Pisania, waar
dit ook ontvangen werd; uit dit journaal
blijkt, dat er toen niet meer dan vier zijner
metgezellen in leven waren. In 't koninkrijk
Haussa aangekomen, werd hij in een engte
door gewapenden aangevallen; ztjn reisgenooten vonden daar door d. pijlen der negers
d. dood, terwijl hij zelf, toen hij zich zwemmende trachtte to redden, in 't water omkwam. Een slavenhandelaar bracht in 1806
't bericht v. zijn dood in d. Engelsche volkplanting a. d. Senegal. Eerst in 1815 zag 't
verhaal v. dezen tweeden tocht to Londen
't licht, onder d. titel The journal of mission
to the Interior of Africa in the year 1805".
d. Papieren V. MUNGO PARK bleven langen ti.jd
in 't bezit v. d. koning v. Jauri, doch werden
later door Lander op diens onderzoekingstocht door Afrika terug bekomen. — Men zie
uitvoeriger over dezen verdienstelijken reiziger Joseph Thomson, „Mungo Park" (1890).
MunicipiOn. 't Woord municipium heeft
in d. geschiedenis v. 't Romeinsche staatsrecht verschill. beteekenissen. Oorspronkelijk
heette zoo d. toestand v. die to Rome toegelaten vreemdelingen, die in alle staatslasten (munus) deelden, zonder daarom nog alle
rechten (vooral niet staatsburgerlijke) to genieten. Van hen ging d. naam over op geheele
steden, die, door d. Romeinen ten onder gebracht, tot alle staatsuitgaven en lasten moesten bijdragen, zonder aandeel in d. regeering
to ontvangen. Zij hadden dan op andere veroverde staten dat voor, dat zij hun eigen inwendig bestuur behielden en niet door een
commissaris v. d. Romeinschen staat, een
praefectus, geregeerd werden. Eindelijk werd
d. naam ook toegepast op steden, die geheel
In 't Romeinsche burgerrecht waren opgenomen en wier burgers dezelfde staatkundige
en burgerlijke rechten hadden als Romeinsche
burgers.
't Eigenaardige der municipidn was, dat die
steden haar eigen op oud-Italiaansche wijs
ingericht bestuur hadden, dat haar regeeringsvorm dus een beeld was v. Rome zelf.'t Uitvoerend bewind berustte bij twee consuls, in
kleinere plaatsen bij een dictator ; er waren
aedilen voor d. stedelijke politie, censors voor
d. volkstelling en 't toezicht op d. zeden, praetors voor d. rechtsbedeeling en honderd aanzienlijke ingezetenen vormden d. senaat. Alleen duldde d. Romeinsche trots niet, dat d.
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magistraten v. een niets beteekenend stadje
dezelfde titulatuur gebruikten als d. bewindslieden der rnachtige wereldstad. Daarom werden d. consuls der municipidn twee-mannen
(duumviri) en hun censors vijfjarigen (quinquennales) genoemd, ternl hun senaat zich met
d. naam ordo decurionum of dien v. curia vergenoegde. Door 't waarnemen v. een dier
hooge posten kreeg men in die municipia,
wier inwoners niet Romeinsche burgers waren, dat burgerrecht. Dikwijls kwamen dan
zij, die dat ontvangen hadden, zich to Rome
vestigen en menig beroemd geworden Romein
heeft een municipium als vaderstad aan to
wijzen. Dit heette dan 't natuurlijke vaderland, terwijl Rome 't gemeenschappelijke vaderland v. alien was. Zoo was dus 't municipium een der onderscheidene toestanden,
waarin een a. Rome onderhoorige Italiaansche
stad zich kon bevinden. Maar, toen d. Romeinen zich door d. zoogenoemden bondgenootenoorlog gedwongen zagen, 't burgerrecht a.
d. bewoners v. alle Italiaansche steden toe
to kennen, vervielen feitelijk alle onderscheidingen tuns. d. steden v. 't schiereiland en
werden al d. steden op d. voet der municipia
ingericht.
Van Caesars tijd of begon men ook a. provincien on steden 't recht v. municipien uit
to deelen, 'tzij dat men tevens a. hun Mw.
't Romeinsche burgerrecht schonk, 'tzij dat
men hen in een minderen rechtstoestand, btjv.
dien der Latiniteit, plaatsto. Hierin kwamen
in elk geval beide toestanden overeen, dat
d. municipes (d. i. d. inw. v. 't municipium)
dezelfde vermogensrechten hadden als Romeinsche burgers, hun bestuur gelijk d.
Italiaansche steden uit hun eigen boezem
gevormd kregen on in d. rechtspraak in 't
geheel niet of minder onderworpen waren a.
't gezag v. d. proconsul en eindelijk dat 't
waarnemen dor hooge betrekkingen in d. municipia met Latiniteitsrechten d. weg tot 't
grootere Romeinsche burgerrecht baande.
In d. keizertijd breidde zich 't getal municipia aanmerkeltjk uit, 't staatsleven der steden ontwikkelde zich meer on meer en zij
mochten zich tot in d. 4e eeuw n. Chr. in
een benijdenswaard igen bloei verheugen. Toen
echter begonnen d. steden 't verval des rijks
to gevoelen on moesten zij vooral d. onmetelijke geldmiddelen verschaffen, die d. onophoudelijke oorlogen, d. bovenmatige weelde
on 't onbeschrijfelijke wanbestuur veroorzaakten. En, als d. burgers onwillig of niet in staat
waren d. belastingen to betalen, dan was d.
curie aansprakelijk voor 't verstrekken v. d.
omslag. In die eeuw zag men burgers zich
in slavernij bogey en, om 't dure voorrecht v.
't stadsburgerschap te ontvluchten, en werd
't lidmaatschap der curie een straf voor misdadigers. Die toestand duurde voort tot d.
komst der Germanen; daze veroveraars, die
zich in 't eerst weinig om d. bestuursvorm
der overwonnen lanclstreken bekommerden
on alleen grondeigendom of geld vorderden,
listen in Gallia, Italie en Spanje d. municipign
ongedeerd bestaan en schonken hun verademing; want wat was d. schatting, a. zulk
een Germaansch aanvoerder betaald, in vergelijking v. d. groote geldsommen, die d.
Romeinschen fiscus moesten worden opgebracht ? Toen echter mettertijd d. Germaansche volken zich voor goed in d. veroverde
provincidn vestigden en zich als ingezetenen
beschouwden, toen hun koningen werkelijk
over 't onderworpen land gingen regeeren, nog
meer toen d. aanzienlijken, die leenen ont-

MUN.

566

vangen hadden, over d. daarin gelegen steden
heerschappij gingen uitoefenen, toen ging d.
vrije stedelijke regeering natuurltjk verloren.
Dit moat zoo worden opgevat, dat d. beteekenis ervan •ophield, d. vorm schtjnt to hebben voortgeduurd; althans, zoodra d. steden
zich wederom deden golden, zoodra ztj wederom teekenen v. leven gaven, toen in d.
11e en 12e eeuw d. groote beweging der gemeenten in Frankrtjk, Italie on elders plaats
greep, traden d. steden eensklaps met haar
Romeinsch-municipalen regeeringsvorm to
voorschijn. Nauwkeurig onderzoek heeft er
d. geschiedvorschers toe gebracht, hier niet
to denken a. een navolging der afgestorven
Oudheid, maar in to zien, dat men slechts a.
d. dooden vorm nieuw leven heeft meegedeeld. Zoo verrezen uit d. asch der Romeinsche municipia d. Middeleeuwsche communes.
Bekend is, dat nog tegenwoordig in Frankrtjk en elders al wat op d. stedelijke aangelegenheden betrekking heeft mnnicipaal wordt
geheeten; ook wordt ditzelfde woord ten
onzent gebruikt in d. zin v. lid v. 't stedelijk
bestuur, gelijk municipaliteit d. plaatselijke
overheid, gemeenteraad enz. beteekent.
Men zie over d. municipien Niebuhr, „Rom.
Geschichte" (2e druk, II), Momrnsen, p Stadrechte" enz. (1855), Puchta's „Institutiones"
(I passim), A. Thierry, „Conquete de l'Angleterre par les Normands" on „Lettres sur
l'histoire de France"; Guizot, Histoire de la
civilisation en Europe" (Leon I et II).
Munitie. Hieronder worden begrepen d.
ladingen voor 't geschut in zakken v. zijde of
saai (kardoezen), patronen, met buskruit of
andere springmiddelen gevulde projectielen en
ial hetgeen daartoe behoort, als buizen enz.
Munk (sALomoN), een orientalist, gob. 14
Mei 1805 to Glogau, was v. 1840—'52 custos
a. d. Parijsche bibliotheek, werd in 1858 lid
v. d. Academie des Inscriptions en in 1865,
ofschoon geheel blind zijnde, professor in 't
Hebreeuwsch en aanverwante talon a. 't College de France. Hij overl. 6 Febr.' 1867 to
Parijs. Van zijn geleerde werken moeten vooral
een uitgave v. Maimonides' „Guide des egares"
(3 din, 1856—'66) on „Palestine" (1845) genoemd
worden. Zie Jellineck, „Salomon Munk" (1865).
Munkacsy (MICHAEL), een bekend genreen historieschiider, gab. 10 Oct. 1846 to Munkacs (Hongarije), vertoefde eerst to Mtinchen
onder begunstiging v. d. veldslagenschilder
Franz Adam on daarna to Diisseldorf en vestigde zich in 1872 to Parijs. Zijn schilderijen,
in d. beginne voornamelijk v. ernstigen, later
ook v. meer lossen aard, zijn meestal realistisch v. uitvoering, b. v. „d. Laatste dagen v
een veroordeelde" (1870), „Christus voor Pilatus" (1881), „Kruisiging v. Christus" (1884) on
,,d. Laatste oogenblikken v. Mozart" (1887).
Munoz (DON FERNANDO), grande v. Spanje,
hertog v. Rianzares on hertog v. Montmorot,
aanvankelijk soldaat in d. lijfwacht, daarna
gemaal v. d. Spaansche koningin Maria Christina. gob. 14 Mei 1808, overl. 12 Sept. 1873.
Munster is d. hoofdstad der Pruisische
prov. Westphalen, gelegen a. d. Aa en a.
't kruispunt v. 6 spoorwegen, met 49 350
inw. (1890), die meerendeels tot d. Katholieken godsdienst behooren. d. Ouderwets gobouwde stad telt 14 kerken, waaronder d.
vermaarde dom, v. d. 12e tot d. 14e eeuw in
een vereeniging v. Romaanschen on Gothischen stip opgetrokken; verder verdienen d.
Onze-Lieve-Vrouwekerk, d. Ludgerikerk on d.
Lambertuskerk vermelding, alle 3 in Gothischen stij1 gebouwd. Aan d. spits v. d. toren
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der Lambertuskerk werden in 1536 d. aanvoerders der Wederdoopers (Jan v. Leiden, Knipperdolling en Krechting) na hun terechtstelling in drie ijzeren kooien opgehangen. In 't
raadhuis v. daze stad werd op 24 Oct. 1648
d. beroemde Westphaalsche vrede gesloten;
d. zaal, waar daze geteekend werd, is in d.
laatsten tijd geheel gerestaureerd. Belangrijke
gebouwen an verder 't in 1767 gebouwde
slot, 't stendenhuis en een aantal prachtige
huizen v. d. Westphaalschen adel. Mtmster is
d. zetel v. vele hooggeplaatste militaire en
kerkelijke ambtenaren, regeeringspersonen,
laden v. 't provinciaal bestuur enz.; d. stad
bezit een gymnasium, eon seminarium, eon
Katholieke kweekschool voor onderwijzeres,sen, een academie met een Katholiek-theolo'gische on een philosophische faculteit, een
weeshuis, een krankzinnigengesticht en veel
fabrieken, ververtjen, weverijen, drukkertjen
enz. Munster drijft een levendigen handel
voornamelijk in koren, linnen, wollen stollen,
hammen en pompernikkels.
't Bisdom Miinster werd door Karel d.
Groote gesticht en geschonken a. Lindger, die
tot bisschop der Saksers benoemd was; daze
vestigde zijn zetel in 't plaatsje Mimigardevord, dat later naar 't in d. lie eeuw gestichte klooster (monasterium) d. naam Munster
kreeg en in 1186 stedelijke rechten ontving.
In d. 13e eeuw trad Munster tot 't Hanzeverbond toe; onder keizer Frederik II werden
d. bisschoppen tot rtjksvorsten verheven. In
1532 neigde d. gansche stad, met uitzondering
v. 't Domkapittel, tot d. zaak der Hervorming
over, die echter na 't oproer der Wederdoopers in 1535 geheel onderdrukt werd.
't Bisdom werd in 1803 geseculariseerd en
kwam voor 't grootste gedeelte a. 't koninkrijk Pruisen als vorstendom Mtinster; in 1807
werd 't bij 't nieuwe groothertogdom Berg
gevoegd en in 1815 kwam 't weer a. Pruisen.
't Bisdom werd in 1821 weer hersteld. — Zie
Wolf, „Die Reichsunmittelbaren Toile etc."
(1873).
Munster, d. grootste prov. v. Ierland, 't
Z.-W. v. 't eiland innemende on op 446 1I2 vk.
mijlen 1 331 100 inw. tellende. d. Rijk gelede kust
heeft diepe fjorden ; op d. schiereilanden liggen d. hoogste bergen v. Ierland (Carrantouhill 1040 M.; Mount Brandon 892 M.). Daze
prov. bestaat in 't midden uit laagland, dat
door enkele alleen staande bergen v. 600-700 M.
hoogte afgebroken wordt. d. Hoofdrivier, d.
Shannon, valt met een diep in 't land dringend
mondingsbekken a. d. westzijde in d. Atlant.
Oceaan. 't Land is vruchtbaar en leant .zich
uitmuntend voor graanbouw on veeteelt; toch
verkeert d. bevolking, waarvan in 1881 nog
445 766 personen Iersch spraken, in een armoedigen toestand en neemt zij door landverhuizing v. jaar tot jaar of (in 1841 telde men nog
2 396 160 inw.). d. Weinig ontwikkelde industrio levert kant, handschoenen, linnen, brandewijn, bier, glas, katoenen en wollen waren
en ijzer. Belangrijk zijn d. vee- on graanhandel, alsmede d. zee- en riviervisscherij. Munster wordt verdeeld in d. graafschappen Clare,
Limerick, Tipperary, Waterford, Cork en
Kerry. d. Grootste steden in daze Iersche
prov. zijn Cork, Limerick en Waterford.
Munster of Monster (v. 't Lat. monasterium, klooster) was oorspronkelijk d. naam
v. 't geheel eener kloosterstichting, inzonderheid v. d. kerken daarvan; later kreeg 't
d. beteekenis v. een kathedraal, dom- of
hoofdkerk.
Munster (SEBASTIAN), een Duitsch theo-
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loog en cosmograaf, gob. in 1489 to Ingelheim
en overl. 23 Mei 1552 to Bazel. HU was hoogi.
a. d. universiteit v. laatstgenoemde stad en
schreef - bier in 1544 een work, dat later meermalen herdrukt is, getiteld : „Cosmographey
oder Beschreibung aller Lander, Herschaften
und filrnemesten Statte des gantzen Erdbo-dems, sampt ihren Gelegenheiten, Eigenschaften, Religion, Gebreuchen, Geschichte
und Handlungen u. s. w." (6 boeken, toegewijd a. Gustaaf Wasa).
Munstergeleen, een gem. in d. Nederl.
prov. Limburg, 1/2 unr t. Z. v. Sittard a. d.
-Geleen gelegen met 700 inw.
Munt (Mentha) is een tot d. natuurl. fam.
der Lipbloemigen (Labiatae) behoorend plantengeslacht, in 't stelsel v. Linnaeus tot d. 10
orde der 14e klasse (Didynamia gymnospermia)
gebracht. Dit geslacht kenmerkt zich door een
vijitandigen kelk en een trechtervormige, v.
een bijna regelmatigen vierspletigen zoom
voorziene bloemkroon. d. Meeldraden staan uit
elk. met evenwijdige helmknopjes.
d. Soorten v. munt hebben alle een eigenaardigen specertjachtigen reuk; d. smaak is
beet, kamferadhtig on later eenigszins koud.
Doze eigenschappen hebben zij to danken a.
d. vluchtige olie, die zij bevatten; bovendien
vindt men er looizuur, liars on extractiefstof
ads bestanddeelen in.
Onder d. buitenlandsche soorten, die in 't westelijk gedeelte v. Midden-Europa in 't wild
groeien en als artsenijgewas bij ons veelvuldig gekweekt worden, behooren d. pepermunt
.(Mentha piperita) en kruizemunt (Mentha crispa).
Als inlandsche soorten komen vooral voor: d.
watermunt (M. aquatica), een op vochtige landen
voorkomend en allerschadeltjkst onkruid, d.
akker- of veldmunt (M. arvensis), op vele plaatsen v. ons land kruizemunt geheeten en o. a.
veel in d. Hollandsche duinvalleien groeionde,
d. Wilde munt of boschmunt (M. sylvestris),
groene munt (M. viridis) en d. poleimunt
4M. pulegium), , welke laatste ook wel in
d. geneeskunde gebezigd worden, ofschoon
men in d. regel d. pepermunt, als d. meeste
vluchtige olie bevattende, toedient. Men bezigt
It kruid in aftreksels of d. uit 't kruid door
distillatie verkregen olie.Deze laatste, in water
.opgelost, is bekend onder d. naam pepermuntwater en, met suiker en meestal een weinig
meel vermen,gd, onder dien der genoeg bekende
,,pepermuntjes".
Munt en Muntwezen. Onder munten
verstaat men stukken metaal v. een bepaalde
waarde, zwaarte on gedaante; zij worden
v. staatswege vervaardigd en met btjzondere
stempels voorzien, om als ruilmiddel of geld
zie dat art.) to kunnen dienon. Tegenwoordig
bezigt men algemeen d. edele metalen om
.er d. munten uit to slaan en wel omdat deze
zich daarvoor zoo bijzonder good leenen; echter
heeft men ook koperen en nikkelen munten,
terwijl men in d. oudheid vooral veel bronzen
munten gebruikte. Goud en zilver hebben dit
voor, dat zij, onafhankelijk v. hun oorsprong,
-overal tot denzelfden graad v. zuiverheid
kunnen ge'bracht worden, wanneer zij slechts
behoorlijk v. hun vreemde bestanddeelen
gezuiverd worden; verder bevatten zij een
groote waarde in een klein bestek en bovenal
o nderscheiden ze zich door een groote vastheid en duurzaamheid v. waarde. Ook laten
ze zich gemakkelijk bewerken en met stempels, randschriften enz. voorzien, waardoor
uamaak en gewichtsvervalsching voorkomen
worden. Intusschen worden goud en zilver
niet in zuiveren toestand tot munten gesla-
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gen; men mengt er eon ander metaal (gewoonlijk koper) onder, welke bijvoeging alliage
genoemd wordt. Deed men dit niet, dan
zouden 't goud en 't zilver door hun weekheid
spoedig afslijten (zie Legeering).
Bij elke munt onderscheidt men een voorof beeldztjde (avers) on een keerzijde (revers);
op d. eene prijkt 't getal der waarde, op
d. andere een wapen, een symbolische
figuur of iets dergelijks. 't Muntteeken is
d. aanwijzing v. d. plaats, waar stuk gemunt werd, door middel v. letters of teekens; in d. regel staat dit op d. voorzijde
onder d. hoofdfiguur (zie over d. beteekenis
der afzonderlijke letters als muntteekens 't
eerste art v. elke letter in dit woordenboek).
Onder legende verstaat men 't opschrift eener
munt; gewoonlijk bestaat zij uit d. verklaring
der hoofdfiguur of d. titel v. een vorst.
Dikwijls staat ook op d. rand der munt nog
iets geschreven; dit is 't randschrift en diende
oorspronkelijk om 't afsnijdon der munten
to voorkomen. d. Vorm v. deze is thans
meestal rond, maar vroeger had men ook
driehoekige, vierkante, zeshoekige muntstukken, ja zelfs v. alle mogelijke vormen.
In Siam vervaardigde men tot kort geleden
kogelvormige munten en in Japan gaf men
er d. vorm v. een parallel-epipedum aan.
Onze munten worden geslagen in d. Rijksmunt to Utrecht. d. Muntwet schrijft nauwkeurig vorm en stempel voor, voorts hoe
zwaar d. geldstukken moeten zijn en hoeveel
fijn metaal zich in elk geldstuk moat bevinden; deze hoeveelheid wordt 't gehalte v. d.
munt genoemd. Men drukt 't gehalte in d.
regel uit door zich 't geldstuk voor to stollen
als verdeeld in duizend deelen en dan a. to
wijzen, hoeveel v. die deelen fijn zilver of
goud zijn. Zoo is 't gehalte v. onze zilveren
standpenningen 9"/1000, d. i. v. 1000 deelen zijn
er 945 fijn zilver en d. rest is alliage. Standpenningen zijn munten, wier reeele waarde
weinig verschilt v. d. nominale (bij d. wet
vastgestelde) waarde. In Nederland heeft men
d. volgende standpenningen: 't tien-guldenstuk
(gouden willem) met een gehalte v. 0,9, d. rfjksdaalder, , d. gulden on d. halve gulden, die op
d. eerste na v. zilver zijn. Omdat Nederland
gouden en zilveren standpenningen heeft,
heeft 't d. dubbelen standaard. Naast dit geld
heeft men voor kleine betalingen pasmunt of
pasgeld en voor 't voldoen v. groote sommen
papieren geld. Btj ons bestaat 't pasgeld uit
zilveren en bronzen munten, v. welke d.
innerlijke waarde ver beneden die is, waarvoor
zij worden uitgegeven; v. 't zilveren pasgeld
is o. a. 't gehalte 64011000. Negotiepenningen zijn
munten, wier waarde v. d. koers afhankelijk
is en die niet in betaling behoeven to worden
aangenomen. Nederland heeft als negotiepenningen nog d. gouden dukaat (ongev. ter waarde
v. f 5,5) en d. dubbele dukaat.
Bij d. inrichting v. een muntstelsel kan
men of alleen 't goud Of alleen 't zilver tot
grondslag aannemen; in 't eerste geval heeft
men d. gouden. in 't tweeds d. zilveren standaarcl
Men kan ook beide tot grondslag nemen, wat
dan d. dubbele standaard genoemd wordt.
In dit laatste geval zijn zoowel d. gouden
als d. zilveren munten standaardgeld en
d. wet stelt vast, in welke verhouding d.
waarde v. d. gouden tot die v. d. zilveren standpenning staat. Er moot dan een vaste waatdeverhouding tuns. die twee metalen worden
aangenomen. d. Eene staat stelt doze vast
als 1 : 15, d. andere als 1:15 112 , als 1:15 8 n/too
of als 1 :16.
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In vroeger dagen ging men nog anders to
-work; men woog elk. 't metaal, dat voor
geld diende, toe ; vandaar dat vele geldsoorten
ook naar haar gewicht genoemd werden bijv.
d. sikkel bU d. IsraOlieten, 't talent 14 d.
Grieken, d. livre (pond). bU d. Franschen,
't pond sterling in Engeland, d. lire in
d. drachme in Griekenland, 't pond vlaamsch,
ten onzent. Later, toen ieder land met eigen
stempel geld ging munten, noemde men 't
-geld naar d. worst, wiens beeld erop stond,
of ook wel naar d. plaats, waar 't gemunt
was: men denke a. d. florijn, d. dukaat, d.
zeeuw, d. louis, d. kroon, d. rijder enz.
't Nederlandsche muntwezen was tijdens
onze Republiek in een verwarden toestand
door d. bUzondere munten, die elke provincie
in haar souvereiniteit sloeg, door d. groote
hoeveelheid oude, afgesletene en verminkte
munten en wat daaruit volgde, en door d. onder•
scheidene gewichten en gehalten v. d., ontelbare in omloop zUnde muntsoorten. In d. groothandel rekende men sedert 1609, toen d. Amsterdamsche wisselbank werd opgericht, bij
een denkbeeldige munt (d. bankgulden), die
op 200 aas zilver gerekend word en waartoe
men dan d. werkelUk loopende munten in
rekening kon reduceeren. Na d. omwenteling
v. 1795 zijn vele wetsontwerpen op 't muntwezen vergeefs voorgesteld ; eerst in 1816 werd
't bU d. wet v. 28 Sept. (Staatsbl. n°. 50) ge.regeld. Die wet voerde nu wel goede munten
in en bepaalde daarvoor een ge6venredigde
waarde, maar beging d. grove lout, d. oude
munten in omloop to laten. Nu had plaats
wat gewoonlijk gebeurt: d. munten v. volle
waarde werden versmolten en men betaalde
elk. met die v. slechter gehalte. Dat in omloop blijven der oude munten bevorderde ook
d. geldsnoeierij op een wijze, die velen ouden
v. dagen *nog in 't geheugen ligt. Een andere
misslag was 't behouden v. d. dubbelen standaard en derhalve 't langzaam verdwijnen der
verhouding tuss. d. werkelUke waarden v. d. zilveren en gouden munt, die men in 1839 trachtte
to herstellen door een verzwakking v. d. zilveren standpenning. Om nu al doze en nog andere
misslagen to verbeteren bleef er nog maar
een weg over: d. geheele intrekking der oude
munten en 't organiseeren v. een nieuw stelsel.
d. Inwisseling begon in 1845 on duurde tot in
1848; er werd voor 86 millioen gulden ter inwisseling aangeboden on daaronder nog veel
ongeschonden geld, vooral rijksdaalders en
guldens, die buiten d. omloop waren gebleven.
d. Reorganisatie had plaats bij d. wet v. 26
Nov. 1847 (Staatsbl. no. 69), waarbij d. guldens,
rijksdaalders en halve guldens als standpenningen, 't vijfstuiverstuk, 't tien- en vilfcentstuk, d. centen on halve centen als pasmunt
werden ingevoerd. In beginsel huldigde d.
wet reeds d. zilveren standaard, maar eerst
9 Jan. 1850 werd bepaald, dat d. gouden
willem binnen een termijn zou kunnen worden ,
ingewisseld tegen f 10 en v. dien tijd af als
negotie-penning zou worden beschouwd. Bij
d. wet v. 6 Juni 1875 (Staatsbl. n°. 117) word
d. dubbele standaard ingevoerd door 't aannemen v. een gouden tienguldenstuk als
standpenning.
Tijdens d. groote inwisseling der oude zilveren munten had d. regeering. ten einde
geen nieuwe munt in omloop to rnoeten
brengen, voordat d. oude geheel verdwenen was, papieren geld uitgegeven voor
d. aangeboden geldstukken on a. die behoefte
hebben d. muntbiljetten hun oorsprong to
danken. Zij werden 't eerst: in 1845 in om-
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loop gebracht. Al spoedig bespeurde men,
dat daze soort v. papiergeld met genoegen word gezien, on men bracht voortdurenci
nieuwe muntbiljetten in omloop; nu echter
niet meer uit behoefte, maar om 't gemak in
d. betaling. d. Waarde toch der door d. staat.
uitgegeven muntbiljetten is in zilver bU d.
Nedert. bank gedeponeerd.
Munt- en Penningkunde (d.) of Numismatiek is d. wetenschap, die ons een overzicht
geeft v. d. muntstukken on v. d. geschiedkundige on andere penningen of medailles,
die v. d. vroegste tijden af bij d. verschill.
volken der aarde in gebruik waren.
d. Geschiedenis der Munt- on Penningkunde
is al bijna even uitgebreid als d. algemeene geschiedenis zelf; zoodra toch d. oude
geschiedenis haar mythisch karakter verlaat
en er wat meer onderling verkeer der volken
ontstaat, komen d. munten als ruilmiddel bid
d. handel voor. 't Was immers niet mogelijk
altijd producten to vinden in ruil voor d.
waren, die aangeboden werden. Vandaar d.
oorsprong der munt (moneta v. 't Lat. monere,
d. i. aanwijzen. vermanen, omdat 't stuk aanwUst wat 't geldt.).
Gelijk er slechts weinigen gevonden worden,
die d. geschiedenis in haar geheelen omvangkunnen beoefenen, zoo is dit ook met d. beoefening der algemeene munt- en penningkunde 't geval. d. Boekerijen on kabinetten
v. bijzondere personen laten zulks om d. zoo.
buitengewoon grooten omvang on d. kostbaarheid uit d. aard der zaak niet toe.
Men verdeelt d. numismatiek gewoonlijk in
d. oude, d. middeleeuwsche en d. hedendaagsche. d. Beide laatste afdeelingen worden
veelal door dezelfde personen beoefend, omdat.
er, ten gevolge v. een verandering in d. bower
king der stukken, zulk een groote klove tuss.
d. middeleeuwsche on hedendaagsche niet
bestaat als tuss. d. oude en middeleeuwsche..
d. Oude numismatiek, die vooral uitstekende'
kunstvoortbrengselen bevat,, wordt in twee•
deelen onderscheiden, die men d. Grieksche en.
d. Romeinsche noemt. d. Eerste omvat voornamelijk al d. niet met Latijnsche opschriften
voorziene munten, dus die v. d. verschill. volken der oudheid, met uitzondering v. d. Romeinen. Zij loopt v. d. vroegste tijden tot a. d.
ondergang v. 't West-Romeinsche rijk. d.
Middeleeuwsche numismatiek omvat, behalve
een groot deal v. d. Oost-Romeinsche of Byzantijnsche en v. d. zoogen. Mohammedaansche.
of Oostersche munten, die met opschriften
in 't Gothische letterschrift en loopt tot d.
oorsprong der hedendaagsche lettersoorten,in
't eerste vierde der 16e eeuw.
d. Hedendaagsche numismatiek omvat aller
munten en penningen der landen v. d. beschaafde wereld, sedert 't zoo even aangeduide
tijdvak in d. verschill. werelddeelen geslagen.
Haar veld is dus mede zeer uitgestrekt.
Oudtijds, ja tot in d. 15e eeuw, bestonden er
bijkans geen afzonderlijke medailles en waren
alle geslagene stukken munten, a. welke d.
Romeinen dikwijls historieele zinnebeelden en
opschriften op d. keerzijden gaven, bijv. Judaea
capta, Germania devicta, Victoria gothica, enz.
In d. 15e eeuw ontstonden in Italie (waar
Petrarca d. eerste muntverzameling had aangelegd) on breidden zich verder over Europa
uit d. eigenlijke medailles, d. i. grootere of
kleinere stukken v. goud, platina, zilver,
koper, tin, enz., die geen bepaalde of vaste
waarde in d. handel hadden en alleen geslagen waren om sommige gebeurtenissen of
personen to helpen vereeuwigen. Ook d. nood-
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munten (die sleehts tijdelijk voor een zekere
waarde in omloop waren), d. genootschaps-,
vroedschaps-, glide-, schutters-, armen- en
andere penningen worden doorgaans onder d.
medailles gerekend, gelUk 't papieren geld v.
alle tUden en alle volken onder d. munten.
Terwijl 't aantal munten en gedenkpenningen door niemand met juistheid gekend wordt,
daar sommige soorten spoorloos verdwenen
zijn en andere weer als nieuw te voorschUn
komen, hebben velen zich sedert d. 16e eeuw
beijverd d. bestaande munten en medailles te
beschripen. Een Spanjaard (Agostino) was d.
eerste, die een work over medailles in 't licht
gaf. 't Getal der grootere en kleinere werken
over d. numismatiek is buitengemeen groot
en bedraagt eenige duizenden, terwijl er ook
in onze dagen nog bUna dagelijks werken
over dit yak 't licht zien. Duizenden kabinetten zijn over d. geheele beschaafde wereld
verspreid, waarvan omstreeks honderd zich
alleen in Nederland en Belgie bevinden. Van
d. openbare kabinetten in Europa dienen als
d. voorn. die v. London, Parijs, Weenen, Berlijn, Kopenhagen en s. Petersburg to worden
vermeld, hoewel ook die v. een aantal hoogescholen (Gottingen, Kazan, Lund, Christiania
Upsala, Gent, e. a.) v. belang zijn.
d. Voorn. werken over munt- en penningkunde vindt men alphabetisch opgegeven in
Lipsius' „Bibliotheca Nummaria". Onder d. beroemdste schrijvers over d. oude numismatiek
telt men Fulvio Orsini (F ulvius Ursinus), Patin,
Vaillant, Pellerin, d'Orville, Spanheim, Eckhel,
Sestini, Mionnet, von Koehne, d. hertog d.
Luynes, enz. Over d. Middeleeuwsche numismatiek schreven Mader, Becker, GOtz, Lelewel, Cappe, Cartier, de la Saussaye, de Saulcy
e. a. Over d. hedendaagsche v. Mieris, v. Loon,
Vorkade, Ruding, le Blanc, Barthelemy, Zanetti, Duby, Hennin , Millin, Pinkerton, Robert,
Marsden, Fraehn, Madai, e. a.
Dr. Schmieder gaf in 1811 to Halle een
„Handwerterbuch der gesammten Munzkunde"
uit, Dr. P. 0. van der Chijs in 1829 to Leiden
een „Verhandeling over 't nut v. d. beoefening der Algemeene Munt- on Penningkunde".
d. Nederlandsche schrijvers op 't gebied der
munt- en penningkunde zijn, behalve d. reeds
vermelde v4 Mieris, v. Loon en Vorkade, nog:
Budelius, Goltzius, Erasmus v. Houwelinghen,
Gronovius, Haverkamp, d'Orville,'Petrus Burmannus Secundtis, Oudaan, Ludolf Smids,
Schijnvoet, Cupin of Cuperus, A lkemade, H.
L. Withers, Chevalier, to Water, Goeree, Jeronimo d. Vries, J. C. d. Jonge, D. Groebe en
G. v. Orden.
Al d. bovenstaande schrijvers en hun werken zijn behandeld in P. 0. v. d. Chijs' „Verhandeling over d. verdiensten der Nederlanders jegens d. Algemeene Munt- on Penningkunde", uitgeg. in zijn „TUdschrift voor Algemeene Munt- on Penningkunde". Voorts zagen
v. d. hoogl. P. 0. v. d. Chijs 't licht; „d.
Munten der voormalige Hertogdommen Braband on Limburg" (met 36 platen, waarop
480 munten, 1851), „d. Munten der Graven
en Hertogen v. Gelderland" (met 30 platen,
waarop 386 munten, 1852), „d. Munten der
Heeren en. Steden v. Gelderland" (met 22
platen, waarop 250 munten, 1853), „d. Munten
v. Overijsel" (met 21 platen. waarop 258
munten, 1854), „d. Munten v. Friesland, Groningen en Drenthe" (met 22 platen, waarop
381 munten, 1856), „d. Munten v. Holland en
Zeeland, alsmede der Heerlijkheden Vianen,
Asperen en Heukelom" (met 44 platen,
waarop 580 munten, 1858) en „d. Munten der
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Bisschoppen, v. d Heerlijkheid . en d. stall
Utrecht" (met 31 platen, waarop 499 munten, 1859). .
Muntendam is een gemeente in d. Nederl.
prow. Groningen, 3/4 uur t. N. v. Veendam gelegen, met circa 2800 inw.
Munter (BALTHASAR). Deze loirelUk bekende kanselredenaaf en dichter ward 24 Mrt
1735 to Lubeck geb. on overt. to Kopenhagen,
5 Oct. 1793. Meer dan door zijn talrUke bundels
leerredenen en zijn „Geistliche Lieder" (1773
on 1774) heeft hij zich bekend gemaakt door
zijn „Bekehrungsgeschichte" v. d. ongelukkigen graaf Struensee, dien hij geroepen was
ter dood to bereiden. Dit, in 1772 to Kopenhagen uitgeg. geschrift is in d. meeste talon
v. Europa (ook in onze, Amsterdam 1790)
overgezet.
Munter (FREDERIK), zoon v. d. vorige, geb.
to Gotha 14 Oct. 1761 en overt. 9 Apr. 1830, is
vermaard als godgeleerde, oudheidkundige en
beoefenaar der Oostersche talon. Na zijn studien to Gottingen voltooid to hebben, deed
hij een wetenschappelijke reis in Italie, v.
welke hij een zeer belangrijk verhaal heeft
gegeven in „Efterretninger omtogge Sicilierne"
(1788, 2 dln; Nederl. vert. Haarlem 1793,3 din).
Op die reis liet hij to Rome, op verzoek v. d.
kardinaal Borgio, in 1786 een proeve der Coptische vertaling v. 't book Daniel drukken
on ontdekte hij in d. bibliotheek Corsini 't
statutenboek der Tempeliers, dat hij later in
't licht gaf. In 1790 ward hij hoogl. der godgeleerdheid to Kopenhagen en in 1808 bisschop
v Soel.and. Zijn voorn. geschriften zijn : een
geschiedenis der Christelijke leer en leerstukken (1801, 2 dln), een geschiedenis der hervorming in Denemarken (1802, 3 dln), eon
verhandeling over d. godsdienst der oude
Carthagers (1816) en een geschiedenis der invoering v. 't Christendom in Denemarken on
Noorwegen (1823, 3 din).
Muntinghe (HERMAN), een Nederl. godgeleerde, geb. to Termunten in Groningen 27
Aug. 1752 en overt. to Leeuwarden 24 Apr.
1824. Hij studeerde to Groningen en word na
't schrijven eener „Dissertatio philol. crit. ad
quaedam V. F. loca" (1775) predikant, eerst
to Buitenpost en daarna to Zeerijp, doch reeds
in 1780 hoogl. in d. godgeleerdheid, eerst to
Harderwijk on in 1798 to Groningen. Zijn
hoofdwerk is „Geschiedenis der menschheid
naar den Bijbel" (1801—'19, 11 dln). Zie nitvoeriger over hem: Ypey, „Akad. leerrede ter
nagedachtenis v. H. Muntinghe" (1824).
Muntok is d. naam v. een district en v.
d. hoofdplaats op 't oil. Banka in Nederl.-Indio.
d. Stad, gelegen op nagenoeg 2° 3' Z.-B. en
105° 10' 0.-L. v. Greenw. en 95 M. boven d. zee,
heeft eon vrU goede haven, is d. zetel v. d. resident v. Banka en telt nagenoeg 3000 inw.
Miintz (EUGENE), een Fransch schrUver over
kunst, geb. in 1845 to Sulz in d. Elzas, word
in 1876 bibliothecaris a. d. Ecole des beaux
arts on in 1880 conservator v. d. bibliotheek
v. 't museum in ParUs. Hij schreef o. a. „Les
arts a la tour des Papas pendant be XV et
be XVI siècle" (3 dln, 1878—'83), .„Raphael, sa
vie et son oeuvre" (2e dr. 18851, „Les antiquit& de Rome au XIV, XV et XVI siecles"
(1887) en „Histoire de l'art pendant la renaissance" (1888).
Miinzer (THOMAS), een der wederdoopern
en aanvoerder v. d. boerenoorlog in d. dagen
d. kerkhervorming, word omstr. 1489 to
Stolberg in d. Harz geb., studeerde in d. godgeleerdheid en ward in 1520 prediker to Zwickau.
Van bier verdreven, vestigde hij zich eerst to
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Praag en daarna to Wittenberg; maar door
Luthers optreden ook hier in 't nauw gebracht, nam hij in 1523 d. wijk n. Allstedt
in Thtiringen, waar zijn streven naar radicals
hervormingen in kerk on staat al even weinig
bijval vond. Geheel Duitschland en Zwitserland trok hij vervolgens door, overal 't zaad
der oneenigheid zaaiende on d. groote menigte
voor zijn dweepzieke leer zoekende to winnen.
„Vrijheid, gelijkheid on reinheid v. wandel"
waren d. woorden, die hij in zijn vaandel had
geschreven. In 1525 door d. wederdoopers to
MUhlheim tot hun leeraar beroepen, veroor.zaakte hij hier een openlijken oorlog tegen d.
regeering dier stad, waarin Luther to vergeefs
tuss. beiden trad. Eerst, toen d. landgraaf
Philips v. Hessen met een leger kwam op, dagen, snelde MuxzER n. Frankenhausen, waar
hij 15 Mei 1525 met zijn boeren verslag,en
werd. Met nog 25 andere oproermakers werd
d. „moordprofeet" in 't openbaar to Mithlhausen
onthoofd. Uitvoerig is over hem geschreven
-door Seidemann, „Thomas Mtinzer" (1842), on
door Falkenheimer in „Landgraf Philipp im
Bauernkriege" (1885).
Munzinger (WERNER), een Afrikareiziger,
:gab. 21 Apr. 1832 to Olten in Zwitserland,
vertrok in 1854 als leider v. een handelsexpe,ditie n. d. Roods Zee, waar hij een jaar in
Massaoea doorbracht. Van daar uit bezocht
hij 't land der Bogos, waar hij v. 1855—'61
bleef on 't work „Sitten and Recht der Bogos"
41859) schreef. In 1861 sloot hij zich bij d.
Duitsche expeditie n. Centraal-Afrika onder
lieuglin aan, die 1 Juli v. Massaoea en 30 Oct.
v. Koren vertrok. Terwijl Von Heuglin 11 Nov.
zich in Mai-Sjecha v. d. overigen verwijderde
,en n. Abessyni8 vertrok, reisden Munzinger
en Kinzelbach over Kassala n. Chartoem
, (1 Mrt 1862) on Munzinger v. hier n. Kordofan.
Aan 't eind v. 1862 was hij weer in Massaoea
en had hij 't land der Marna's en Koenama's
nader bekend gemaakt. Eenigen tijd vertoefde
hij nu in Europa on hij gaf kort daarna verscheidone werken uit, o. a. „Ostafrikanische Studien" (1864), „Die deutsche Expedition in Ostafrika" (1865) on „Vocabulaire de la langue de
Tigre" (1865). In 1864 was hij weer in d.
.noordelijke on noordwestelijke grenslanden v.
Abessynie on vestigde hij zich — sedert 1865
als Britsch consul — voor goad to Massaoea.
In 1868 werd hij Fransch consul, in 1870 gouverneur v. Massaoea on in 1872 pasja on gouverneur-generaal v. Oost-Soedan, dat hij op
rneesterlijke wijs bestuurde. Op een tocht
tegen d. Abessyniers werd hij 14 Nov. 1875
bij Aoessa zwaar gewond on overl. hij 16 Nov.
1875. Zijn leven beschreven Dietschi on Weber
(1875).
Murat (JoAcHim), groothertog v. Berg,
koning v. Napels, maarschalk v. Frankrijk on
zwager v. Napoleon, werd 25 Mrt 1771 to
Bastide bij Cahors (depart. Lot), waar zijn
vader herbergier was. gab. Door d. bescherming eener •aanzienlijke familie ontving hij
.een goede opvoeding en werd hij bestemd
voor d. studio in d. godgeleerdheid. Hij liet
echter zijn studiOn to Toulouse varen on trad
bij 't begin der omwenteling als vrijwilliger
in dienst bij 't 12e regiment jagers, waarbij
hij 't spoedig tot wachtmeester bracht; door
zijn vurig gestel echter beging hij vele overtredingen tegen d. krijgstucht en htj kreeg zoodoende zijn ontslag. Bij d. oprichtinc , der constitutioneele garde v. Lodewijk XVI 6word hij
daarin opgenomen en bij d. ontbinding dier
garde werd hij 2e luitenant bij d. jagers to
paard. Door zijn dapperheid en zijn republi-
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keinsche geestdrift bracht hij 't weldra tot
kolonel, doch hij moest bij d. val v. 't Schrikbewind 't leger wederom verlaten. Bij d. gebeurtenissen v. 13 Vendemiaire v. 't jaar IV
(5 Oct. 1795) herkreeg hij zijn voormaligen
rang on MI vertrok daarop als adjudant v. Bonaparte naar 't leger v. Italia. Als cavalerieofficier gaf 14 in d. veldtocht v. 1796 d. schitterendste bewijzen v. dapperheid on beleid
en verwierf hij zich't vortrouwen v. d. opperbevel hebber. Daze zond hem in d. maand Mei
n. Parijs om d. veroverde vaandels a. 't directoire over to brengen. Hij werd met d. meeste
onderscheiding ontvangen on tot brigadegeneraal bevorderd. Na eenige staatkundige
zendingen volbracht to hebben keerde hij n.
't leger terug; hij nam eon, roemrijk aandeel a. d.
veldslagen v. Roveredo on Bassano, a. d. gevechten v. s. Giorgio (waar hij gekwetst werd)
en v. d. Corona, a. d. overwinningen v.Rivoli
on La Favorita on a. d. overtocht v. d. Tagliamento. Van nu of volgde hij Bonaparte's gelukster; hij ging met hem n. Egypte en onderscheidde zich bij Gaza, bij s. Jean d'Acre
(welks muren hij 't eerst beklom), bij d. berg
Thabor en vooral bij Aboukir, waar hij andermaal ernstig gewond werd. Ale divisie-generaal keerde MURAT met Bonaparte n. Frankrijk terug en be wees hij belangrOke diensten bij d. omwenteling v. 18 Brumaire, toen
hij met 60 grenadiers d. raad der 500 uiteendrool. Eenigen tijd later word hij bevelhebber
der consulaire garde en hij trad 20 Jan.1800 in
't huwelijk met Bonaparte's jongste zuster
Caroline. In d. daarop volgenden veldtocht in
Italie verwierf MURAT 't bevel over d. Fransche cavalerie ; hij streed heldhaftig bij Marengo
en verdiende daar d. eeresabel. In 1801 kreeg
hij 't bevel over 't observatieleger in Italie
en daarna d. titel generaal der Cisalpijnsche
republiek, welke betrekking hij nederlegde om
in d. wetgevende vergadering plaats to nemen.
Toen Bonaparte zijn troonsbestijging voorbereidde, werd MURAT gouverneur v. Parijs en
bij d. oprichting v. 't keizerrijk werd d. zwager des keizers maarschalk, keizerliike prins,
groot-admiraal on groot-adelaar v. 't legioen v.
eor, terwijl hij in 1805 d. orde v. d. zwarten
adelaar v. Pruisen en v. s. Hubertus v. Beieren
ontving. d. Veldtocht tegen Oostenrijk zag
hem a. 't hoofd der reserve-cavalerie. Hij
overwint bij Wertingen, vervolgt na d.
overgave v. Ulm d. aartshertog Ferdinand,
dwingt Weineck d. wapens neder to leggen,
verslaat d. achterhoede der Oostenrijkers, verdrijft hen uit hun stelling bij Lembach, slaat
hen bij Amstetten en rukt 13 Nov. 't eerst
binnen Weenen. Den 20en slaat hij d. Russische
achterhoede eerst bij Hollabrunn en daarna
bij Guntersdorf en hij heeft een groot aandeel
a. d. gedenkwaardige overwinning v. Austerlitz.
In 1806 verhief Napoleon hem tot groothertog v. Berg en als zoodanig verwierf hij
zich d. liefde zijner onderdanen. In d. veldtocht tegen Pruisen voert MURAT weder 't
bevel over d. ruiterij, hij neemt deel a. d. slag
bij Jena, vervolgt na dien slag d. overblijfselen v. 't Pruisische leger en behaalt daarb)j
d. grootste voordeelen. Ook in d. volgenden
winterveldtocht bewijst hij d. grootste diensten on strijdt hij net roam bij Eylau (8 Febr.
1807) en bij Friedland (14 Juni). Na d. vrede
v. Tilsit droeg Napoleon hem 't opperbevel
op over 't leger, dat n. Spanje vertrok. Den
23 Mrt 1808 trok hij als overwir.naar Madrid
binnen; hij werd echter, daar hij zich als koning
v. Spanje begon to beschouwen, n. Frankrijk
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teruggeroepen. Toen Jozef Bonaparte tot
koning v. Spanje werd benoemd, besteeg
MURAT in diens plaats d. Napelschen troon en
werd htj 1 Aug., onder d. naam Joachim I Napoleon, als koning der Beide Sicilian uitgeroepen. Door d. Napolitanen uitbundig toegejuicht, herstelde hij hier d. gang v. zaken ; hij
vormde een goed leger, vermeerderde d. zeemacht en beval d. oprichting eener nationale
garde door 't geheele rijk. MURAT bezat echter
niet d. vereischten om zijn hooge betrekking
goad to vervullen. Hij bezat een schitterend
uiterlijk, veel eerzucht, dapperheid en voortvarendheid, doch geen zedeltjke geestkracht
on was volstrekt geen staatsman. Door zijn
in 't oog loopende begunstiging der inboorlingen on door d. schijn v. volslagen onafhankelijkheid v. d. keizer ontstond er weldra
misverstand tuss. 't kabinet v. Napels on dat
-der Tuilerie8n, een verwijdering, die nog grooter werd, toen d. keizer 't besluit nam.
waarbij a. iederen Franschman 't burgerrecht
.in d. Beide Sicilian werd toegekend. Toen d.
keizer MURAT to wapen riep om d. Russischen
veldtocht to ondernemen, durfde hij niet
weerstreven, maar niet onwaarschijnlijk had
hij toen reeds onderhandelingen met d. bondgenooten aangeknoopt. Op 't slagveld toonde
.hij echter weer zijn gewone dapperheid; als
aanvoerder der reserve-cavalerie sloeg hij d.
Russen bij Ostrowno (25 Juli) en hij onderscheidde zich vooral bij Smolensk en bij d.
Moskwa. Toen d. keizer 't leger verliet,
droeg hij 5 Dec. 't bevel a. MURAT 'op; deze
-evenwel gaf 't a. prins Eugenius over, verliet
.zijn leger on keerde n. Napels terug. In d.
veldtocht v. 1813 voegde hij zich wel bij 't
Fransche leger, maar was hij reeds met OostenTijk en Engeland over zijn afval in onderhandeling. d. Nederlaag der Franschen bij
Leipzig deed hem 't besluit opvatten, d. ver:standhouding met Napoleon to verbreken; hij
sloot 11 Jan. 1814 een verdrag met Oostenrijk, waarbij hij beloofde 30 000 man bij d.
bondgenooten to voegen, die hem daarvoor
-d. Napelschen troon verzekerden. Hij trok
tegen prins Eugenius op, dwong hem tot d.
terugtocht over d. Etsch on vertjdelde zoo d.
plannen des keizers; mistrouwen tegen d.
bondgenooten en oude gehechtheid a. Napoleon deden hem echter spoedig tot werkeloosheid vervallen. Doze dubbelzinnigheid
.stemde, na Napoleon's val, 't Weener congres
niet gunstig voor hem, zoodat men 't oor leende
.a. d. Bourbons, die zijn vervallenverklaring
v. d. Napelschen troon verlangden. MURAT
bracht nu een aanzienlijk leger op d. been.
riep d. Carbonari to wapen on trad in geheime
verstandhouding met d. keizer op Elba. Toen
hij diens landing to Cannes vernam, rukte hij
met 40 000 man over Rome, Florence en Modena
vooruit en begon hij d. vijandelijkheden tegen d.
.0ostenrijkers. Na eenige onbeduidende gevechten zag hij al spoedig zijn leger uit elk.
_gaan, hij ontvluchtte met eenige ruiters n.
Napels, vond hier d. geheele bevolking in opstand en nam daarop d. wijk n. Ischia, vanwaar hij n. Frankrijk overstak, waar hij 25
Mei landde, terwtjl zijn gemalin zich a. d.
Engelschen moest overgeven. Napoleon hield
MURAT v. Parijs en v. 't leger verwtjderd en
wees hem d. omstreken v. Toulon als verblijfplaats aan. Na d. slag bij Waterloo dwaalde
hij eenige dagen a. d. Fransche kust rood; hij
stak daarna n. Corsika over en landde 25
Aug. to Bastia. Toen hij hier eenige officieren
om zich verzameld had, nam hij 't dwaze
besluit Napels to heroveren. 28 Sept. scheepte
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hij zich met 250 volgelingen in; een storm
verspreidde echter zijn flotille en met d. generaal Franceschetti en 26 man landde hid. 8
Oct. to Pizzo. d. Inw. ontvingen hem met
geweerschoten en, terwijl hij nog met een
visschersschuitje trachtte to ontkomen, word
hij gevangen genomen en n.'t kasteel v. Pizzo
gevoerd. Een krijgsraad veroordeelde hem ter
dood en 13 Oct. 1815 werd MURAT in een der
zalen v. 't kasteel gefusileerd. Hij zag d. dood
onverschrokken to gemoet; blinddoek on
stool v. zich afwtjzende, zeide hij a. d. soldaten: „ik hob d. dood to dikwijls getart, om
hem nu to vreezen; legt aan op 't hart". —
Men zie uitvoeriger over MURAT: Franceschetti, „Memoires sur les Ovenements qui
ont prOcedO la mort de Joachim I" (1826),
Gallois, „Histoire de Joachim Murat" (1828), on
Helfert, „Joachim Murat, seine letzten Kampf°
and sein Ende" (1878).
Muratori (LODOVICO ANTONIO), een vermaard Italiaansch geleerde, 21 Oct. 1672 to
Vignola in 't hertogdom Modena geb. en overl.
23 Jan. 1750 als bibliothecaris to Modena. d.
Voorn. ztjner talrijke werken, die moor dan
100 groote boekdeelen boslaan, zijn : „Anecdota" (1697-1713, 4 dln); „Anecdota Graeca"
(1709); „Rerum Italicarum scriptores" (1725—'51,
25 dln); „Antiquitates Italicae medii aevi"
(1738—'42, 6 dln); „Annan d'Italia" (1744—'49,
12 dln); „Della perfetta poesia Italiana" (1748,
2 din); en „Novus thesaurus veterum inscriptionum" (1739—'42, 4 dln).
Murchison (Sir RODERICK HUEY). een beroemd Schotsch geoloog, gob. 19 Febr. 1792
to Tarradale (Schotland), was sedert 1855
president v. 't geologisch museum to Londen,
waar hij 22 Oct. 1871 overl. Zijn voorn. werken zijn „Siluria" (1853, 5e dr. 1872) en ,Geology of Russia in Europe and the Ural mountains" (2 dln, 1845, nieuwe dr. 1853). Zijn biographic benevens dagboeken en brieven gaf
Geikie uit (2 dln, 1875).
Murcia, een prov. in 't Z.-0. v. Spanje a.
d. .Middell. Zee, 210 vk. mijlen groot, met
491 439 inw. d. Kusten zijn meestal steil; in
!t, 0. verheft zich Kaap Palos on t. N. hiervan
bevindt zich 't strandmeer Mar Menor. 't N.
der prov. is bergachtig, 't Z. grootendeels vlak.
't Grootste deel des lands bestaat met uitzondering v. 't vruchtbare dal der Segura uit
woeste dalen en hoogvlakten, die bij gebrek
a. regen 't karakter v. steppen dragon. 't
Vruchtbaarst is d. omgeving der hoofdstad,
d. Huerta di Marcia. Wijn, zuidvruchten, koren
en zijde zijn er d. voorn. artikelen v. uitvoer ;
d. steppen leveren sodagras, d. bergen zijn
rijk a. ertsen, steenkool on bergzout. — d.
Hoofdstad, Murcia, met 98 500 inw., ligt a. d.
Segura en heeft breede straten, waarvan. d.
veelal nog in Moorschen stijl gebouwde huizen v. platte daken zijn voorzien; d. prachtige kathedraal dagteekent uit d. 16e eeuw.
Vender bezit Murcia een bisschoppelijk paleis,
een seminarie, een normaalschool, een groote
korenbeurs en een circus voor stierengevechten. d. Nijverheid houdt zich bezig met zijdeweverij en stroovlechterij; in d. omstreken
worden veel zuidvruchten verbouwd. Onder
d. heerschappij der Arabieren was Murcia d.
residentie v. een emir, die na d. ondergang
v. 't kalifaat v. Cordova een koninkrijk Murcia
stichtte, dat in 1241 a. Castilie werd onderworpen. Meer dan eons werden d. schoone
omstreken v. Murcia door aardbevingen geteisterd, geltjk in Oct. 1879 door een hevige
overstrooming v. d. Segura.
Muret (MARCUS ANTONIUS), aldus genoemd
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naar zijn geboorteplaats Muret bij Limoges,
in 't tegenwoordige Fransche depart. 'Haute.
Vienne, doch meestal onder d. Latijnschen
naam MURETUS bekend. Deze uitstekende lettei kundige werd 12 Apr. 1626 geb. Na zich in
zijn geboorteland in d. letteren en rechtskennis
geoefend to hebben, begaf hij zich n. Italia,
waar hij om zijn buitengewone bekwaamheden zeer geacht werd. Te Rome was 14 eenige
jaren hoogl. in d. classieke letterkunde en
rechtswetenschappen. In d. laatste jaren ztins
levens woonde hij, na d. geesteltIken stand
to hebben aangenomen, in een klooster en
hij overl. 4 Juni 1585. Zijn talrijke geschriften,
in sierltjk Lattjn geschreven, munten uit door
eenvoudigheid on duidelijkheid. Men heeft v.
hem „Orationes", „Epistolae", „Variae lectiones" en „Observationes juris", alsmede uitmuntende uitgaven v. Terentius, Catullus,
Tibullus, Propertius, Seneca on Cicero's „Philippica" en een menigte aanteekeningen op
andere Lattjnsche on Grieksche schrijvers. Zijn
werken werden 't eerst bijeenverzameld uitgegeven te Verona (1727—'30, 5 dln), later door
Ruhnkenius (Leiden 1789, 4 din) e. a. Verder
heat men o. a. v. hem een zeer fraaie beschrtjving on een verdediging tevens v. d.
Bartholomaeusnacht of d. Parijsche bloedbruiloft.
Muret (THEODORE Cf'SAR), een ander Fransch
letterkundige on schrijver v. naam, werd in
1807 to Geneve geb. en overl. 23 .Juli 1866 to
Soisy bij Montmorency. Van zip geschriften
verrnelden wij; „Les grands hommes de la
France" (2 dln, 1838), „Histoire de Parmee de
Conde (2 dln, 1844) on „Histoire des guerres
de l'Ouest" (5 dln, 1848). Voorts heeft men v.
hem onderscheidene blijspelen, een drama on
eenige romans.
Murexide is 't ammoniakzout v. 't in vrijen
toestand onbokende purpurzuur. 't Is een roode,
gekristalliseerde stof, die als verfstof gebezigd
wordt en o. a. uit urinezuur verkregen wordt
door dit met verdund salpeterzuur to verwarmen on dan ammoniak toe to voegen (reactie
op urinezuur).
Murg, een rechterzijrivier v. d. Rijn, ontspringt a. d. Kniebis (in 't Wurtembergsche
Schwarzwalddistr.) als Witte on Roode Murg;
zij stroomt eerst door Wurtemberg, daarna
v. Schonmanzbach af door Baden — eerst in
oosteltjken, vervolgens in noordnoordwesteltjken loop — in een schoon, woudrijk dal on
mondt beneden Rastadt in d. Rijn uit. Zij is
96 KM. lang. Reeds sedert eeuwen vervoert
d. rijke vereeniging der „Murgvlotters" veal
vlotten op doze rivier.
Murger (HENRI), een Fransch schrijver,
geb. 24 Mrt 1822 to Parijs, overl. aldaar 28 Jan.
1661. Hij schreef o. a. „Scenes de la vie boheme" (1851, 2e dr. 1859), „Le pays latin"
(1852, 2e dr. 1856), „Les vacances de Camille"
(1857) on eenige tooneelspelen. Na zijn dood
werden zijn lyrische gedichten onder d. titel
„Les nuits d'hiver" (1861) uitgegeven.
Murillo (BARTHOLOMEO ESTEBAN), een beroemd Spaansch schilder, in 1618, volgens
slmmigen to Pilas, volgens anderen to Sevilla geb. Daar htj reeds vroeg aanleg toonde
voor d. kunst, werd htj bij een bloedverwant
ter school gezonden, bij wien hij spoedig
goede vorderingen maakte. Vooral schildorde
hij veal voor kerken.
Toen MURILLO zijn 24e jaar had bereikt,
kwam Pedro de Moya v. London in Sevilla.
11URILLO wilde v. 't onderwijs v. dozen kunstenaar profiteeren, maar Moya reisde verder
n. Grenada en, toen MURILLO nu zelf n. Lon-
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den wilde reizen om v. v. DUck to leeren,
vernam htj d. dood diens meesters. Van nu
af werd Italie 't doel ztjner wenschen, maar
zijn beperkte middelen stonden voor d. yen
vulling hiervan in d. wog. Zoo ging htj in
1643 eerst n. Madrid on bezocht hij aldaar Velasquez, die hem in d. gelegenheid stelde d.
meesterwerken v. Titiaan, Rubens, v. Dijck
on Ribera en ook zijn eigen werken to kopieeren. In 1645 keerde MURILLO n. Sevilla.
terug on hij bracht in 't volgend jaar door gin
schilderijen in 't klooster v. d. H. Franciscus
iedereen in verrukking. Die werken openbaarden een geheel nieuwen s•ij1 des kunstenaars en bezorgden hem een aantal hostellingen, waarbij htj zich vooral op bevalligheid en sierlijkheid toelegde. Twee v. d. voorn.
werken in dezen stij1 zijn d. H. Leander en
Isidorus, levensgroot in bisschoppelijk gewaad in d. sacristie der hoofdkerk. d. Fraaie
schilderij v. d. H. Antonius v. Padua in dezelfde kerk (voor een v. zijn meesterstukken
gehouden) werd in 1656 geschilderd. d. Roomrijkste periode echter v. MURILLO valt v. 1674
tot 1680. In dien tijd schilderde htj o. a. acht
groote schilderijen in d. kerk v. 't hospitaal
San Jorge de la Caridad. d. Zes grootste
daarvan stellen onderwerpen uit d. H. Schrift
voor, betrekking hebbende op d. werken v.
barmhartigheid. d. Twee kleinere stellen d.
H. Johannes de Dios en d. H. Isabella,
koningin v. Portugal, voor. Uit doze werken
spreekt een grondige kennis der anatomie,
een mee.sterlijke verdeeling v. licht on bruin,
een uitmuntende gave v. compositie en uitdrukking der figuren on bovenal — wat
MURILLO'S eigenaardige grootheid uitmaakt —
een heerltjk koloriet. HU ontving voor daze
acht schilderijen 78115 realen, 'tgeen bewtjst,
dat zijn werken reeds bij zijn leven op hoogen
prijs werden gestold.
Na d. voltooiing dier schilderijen vervaardigde MURILLO eenige werken voor d. kerk
de los Venerables, die d. bovengenoemde in
volmaaktheid evenaren ; voornamelijk rekent
men daartoe d. ontvangenis v. Maria, een
schoone voorstelling, die wagons d. tegenstalling v. licht en bruin met d. meesterstukken der Lombardische school kan worden
vergeleken. Omstreeks dozen tijd schilderde
MURILLO ook nog 19 voorstellingen voor 't
altaar en 't klooster der Capucijners enz.
Naar Cadix gereisd om daar een groote
schilderij voor 't hoofdaltaar der kerk v. d.
Capuctjners to schilderen (d. verloving der
H. Catharina voorstellende), had MURILLO 't
ongeluk een val to doen on ernstig ziek to
worden. Hij keerde n. Sevilla terug, werd
echter dagelkjks zwakker on overt. emdelijk
in 1682 in d. armen v. zijn vriend en leerling
don Pedro Runez de Villavicencio.
MURILLO was beminnelijk v. karakter on
behandelde gin leerlingen steeds met groote
welwillendheid. Aan zijn onvermoeide pogingen had men d. oprichting eener schilderacademie to Sevilla te danken. Hij liet zijn
leerlingen geheel vrij in d. keus v. hun stijl,
zoodat hun werken niet 't kenmerk eener
strong afgebakende richting dragon, ofschoon
zij a. 't groote beginsel des meesters —
een getrou we vertolking der schilderachtige
natuur — getrouw bleven on zich op zijn
voorbeeld oefenden in een bevallige, gemakkelijke penseelsbehandeling.
Bermudez geeft een volledige opgave v.
MURILLO'S
werken, die op 't einde der 18e
eeuw zich nog in Spanje bevonden. Later
zijn zij, vooral door d. oorlogen, waarvan
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Spanje in d. tijd v. Napoleon I 't tooneel was,
muter door Europa verspreid geraakt. Toch
worden zij nog altijd met verbazend hooge
sommen betaald, zoo vaak zij op verkoopingen
voorkomen. MURILLO liet een aantal navolgers achter, doch zijn school is al spoedig
ontaard.
Murmellius (JOHANNES), een Nederl. geleerde. geb. te Roermond, werd in 1513 rector
te Alkmaar; hij vluchtte v. daar bij d. plundering v. 1517 n. Zwolle, werd tot rector te
Deventer benoemd, doch overl. kort daarna.
Hij schreef o. a. eenige lattinsche verzen en
-enkele schoolboeken.
Murner (THOMAS), geb. te Straatsburg
in 1475 en overl. in 1537 te Heidelberg, was
een der geestigste en scherpste schrijvers v.
zijn tijd, die door d. geesel der satire d. hervorming zeer heeft tegengewerkt. Hij oefende
zich a. d. voorn. hoogescholen in d. godgeleerdheid en was op meer dan eene, naar
d. gewoonte dier eeuw, leerling en onderwijzer
te gelijk. Doch zijn levendige geest was meer
geschikt voor luim en spotterntj dan voor
ernstige studie. Zijn eerste geschrift was
,,De phitonito contractu" (Freiburg 1499), dat
in d. beruchten „Malleus maleficorum" (zie
Heksenproces) herdrukt is, waarin h.ij verhaalt,
hoe hij ir, zijn jevgd - door een heks was lam
gemaakt en weer genezen. Hij hield zich nu
hier, dan daar op, verwieri zich vrienden door
.zijn kennis en talent, vijanden door zijn yinnigheid. Tot MURNERS meer degelijke geschriften behooren zijn pogingen yin d. studie der
logica en der rechtswetenschap door middel
der mnemotechniek te bevorderen; hiertoe
behooren ztju „Chartiludium logice" (1607) en
„Chartiludiurn institute" (1518). Op d. Duitschen
volksgeest oefende hij door Kin satirieke geschriften, a. welker hoofd d. „Narrenbeschworung" (1512) staat, een grooten invloed uit.
.'s Mans scherpe pen bracht niet alleen d.
hervormers v. dien tijd, maar ook d. regee.
ring v. menigen staat in groote moeiltjkheden.
Zie over hem : Spack, „Sebastien Brant et
Thomas Murner" (in diens „Oeuvres choisies",
Straatsburg 1866).
Murray, Zie Elgin.
Murray (JAMES STUART, graaf v.) of Morray, regent v. Schotland en half broeder v.
Maria Stuart, geb. in 1531 als natuurlijke zoon
v. koning Jacob V en Margaretha, dochter
v. Lord Erskine; hij sloot zich in 1557 bij d.
Hervorming aan en werd in 1561 door Maria
Stuart voor wettig verklaard en in d. gravenstand verheven, doch verbond zich met d.
protestantsche partij om haar ten val to
brengen. Hij klaagde Bothwel en gin halfzuster in 1567 v. d. vermoording v. Darnley
aan en dwong d. koningin tot d. afstand,
waarop hij voor haar zoon Jacob VI 't regentschap in handen nam en dit op zijn bevrtjde
halfzuster en hare scharen 15 Mei 1568 bij
Langside d. overwinning deed behalen. Toen
4. koningin n. Engeland d. wijk had gekomen,
trad Murray als aank lager op. Kort daarop
werd hij op een reis door Linlithgow door
een kogel v. James Hamilton getroffen, a.
d. gevolgen waarvan hij 23 Jan. 1570 overl.
Zie G. Weber „Zur Geschiclite des Reformationszeitalters" (1874).
Murray ( ► oHN), een beroemd Engelsch
boekhandelaar, geb. 27 Nov. 1773 to London,
over!. aldaar 27 Jan. 1843. Hij wist door
aanzienlijke honoraria d. werken v. d. beroemdste schrtjvers v. zijn tijd voor zijn uitgeversz.aak te krijgen, als die v. W. Scott,
v. Byron, v. W. Irving e. a., stichtte in 1809
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d. „Quarterly Review", eon tijdschrift der
Tory's, liet een „Family Library" verschtjnen
(80 dln, 1830—'41) en begon ook d. uitgave der
goedkoope volksbibliotheek. — Zijn zoon JOHN
MURRAY, geb. 16 Apr. 1808, was sedert 1829
deelnerner, sedert 1843 hoofd v. zijns vaders
zaak en heeft zich voornamelijk door d. uitgave v. reishandboeken bekend gemaakt. Na
als deelnemers in zijn zaak zijn neef ROBERT
COOKE en zijn zoon JOHN MURRAY d. jongere
to hebben opgenomen, overl. MURRAY 2 Apr.
1892 to Wimbledon nabij Londen.
Murray of Gulba, d. voorn, rivier v. 't
Australische vastland, met een lengte v.
233 mijlen en een stroorogebied v. 12 180 vk.
mijlen; zij ontspringt t. W. v. d. Warragongbergen in d. Australische Alpen, vormt over
't grootste deel v. haar loop d. grens tuss.
Nieuw-Zuid-Wales en Victoria, stroomt eerst
n. 't N., daarna n. 't W. tot d. mond v. d.
linkerzijrivier d. Goulburn, vervolgens tot
Wentworth, waar zij d. rechterzijrivier d. Darling opneemt, n. 't W.-N.-W. en ten laatste n.
't W. In Z.-Australi6 gekomen, neemt zij een
zuidel. wending en zij mondt dan eerst in 't
Alexandrinameer — een strandmeer — en v.
hier door teen nauw kanaal in d. Encounterbaai
uit. Behalve d. reeds genoemde zUrivieren
neemt d. Murray nog links d. Loddon, rechts
d. Murrumbidsje op. Van Goolwa a.'t Alexandrinameer tot nabij Albury, waar d. stroom
't laagland binnentreedt, bevaren stoombooten d. Murray, doch in d. rivier vastzittende
boomstammen (snags) on d. dikwijls lage
waterstand belemmeren somtijds 't verkeer.
Murrhinische vazen (Lat. Vasa murrhina) heetten in d. oudheid een soort v.
pronkvazen, bekers, schalen, enz., die door
kostbaarheid v. stof en schoonheid v. bewerking uitmuntten. Pompejus maakte er onderscheidene buit op Mithridrates, koning v.
Pontus, en bracht haar (61 v. Chr.) n. Rome
over. Onder keizer Augustus werden er
opnieuw eenige uit Egypte overgebracht. Zij
waren voor d. Romeinsche grooten artikelen
v. weelde en golden steeds hooge prtjzen. Zij
waren vervaardigd uit een fraaie, op verschill.
wijzen gekleurde, maar zeer broze stof,
zoodat er weinig of niots v. tot ons gekomen
is. d. Afwisselende kleur v. purper tot wit
schijnt er d. grootsto eigenaardigheid v. to
hebben uitgemaakt.
Murten (Fransch Morat), een stadje in 't
kanton Freiburg a. 't meer v. Murten gelegen,
met 2500 inw. 't Is bekend door d. overwinning, welke bier d. Zwitsers, door Duitsche
bondgenooten versterkt, onder Wilhelm Herter op 't lager v. Karel d. Stoute behaalden.
d. Slag had plaats op 22 Juni 1476 en is ook
bekend onder d. naam slag der tienduizend
ridders. 22 Juni 1876 werd 't vierde eeuwfeest. v. die overwinning met grooten luister
te Murton gevierd. 't Meer v. Murton is 9 , 02
mijlange3'/2brd,50M.iepn436
M. boven d. spiegel der zee gelegen. d. Broye
stroomt er door en verbindt dit meer met
dat v. Neuchatel. 't Murtenmeer heeft v. alle
Zwitsersche meren d. minst bevallige oevers,
maar veel visch en vele overbltjfsolen v. paalwoningen.
Murus is 't Lat. woord voor muur. Infra
et extra muros wil zeggen : binnen en buiten
d. moron; bijv. Iliacos intra muros peccatur et
extra (Binnen en buiten d. muren v. Ilium
wordt gezondigd).
Murzuk, Zie Moerzoek.
Musaeus, een der oudst bekende .Grieksche dicbters, wiens . leefttjd in d. labeleeuw
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valt. Volgens sommigen was hU een zoon v.
Eumolpus en Selene, volgens anderen een
leading en afstarnmeling v. Linus of Orpheus.
Zijn gedichten, grootendeels v. mythologischen
inhoud, zijn meerendeels verloren gegaan. Een
andere MUSAEUS leefde in 't laatst der 5e
eeuw of 't begin der 6e eeuw. Van hem is
overgebleven een allerbevalligst gedicht, „Hero
en Leander", dat 't eerst is uitgegeven door
Manutius (Venetio 1494), later door Rover
(1737), MObius (1814), Dilthey (1874) e. a.
Musaeus (JOHANN CARL AUGUST). Deze
geestige romanschrijver werd in 1735 te Jena
geb. en overt. als leeraar 'a. 't gymnasium te
Weimar, 28 Oct. 1787. Zijn geschriften, vol
scherts en luim, zijn aangenaam v. vorm,
maar eischen, om goed verstaan te worden,
veel kennis v. d. letterkunde en d. zeden v.
dien tijd, waarop zij vol toespelingen zijn. Zoo
schreef hij zijn „Grandison der Zweite" (1760,
2 dln, later onder d. titel „Der Deutsche Grandison", 1781, 2 dln) tegen d. overdreven vergoding der romans v. Richardson, gelijk zijn
„.Physiognomische Reisen" (1778, 4 dln) 't op
Lavater gemunt hadden. Zijn „Volksmarchen
der Deutschen" (1782, 3 dln) zijn een waar
volksboek geworden. Een latere verzameling
v. verhalen, getiteld „Straussfedern" (1787),
gal' hU uit onder d. aangenomen naam SORELLENBERG. Kotzebue heeft zijn „Nachgelassene
.
Schriften" uitgegeven (1791).
Muscardine. Onder dezen naam is een
ziekte der zijdewormen bekend. die veroorzaakt wordt door d. ontwikkeling v. een
schimmelplant, door Bassi 't eerst ontdekt
en sedert met d. naam Botrytis Bassiana bestempeld. Deze schimmelplant ontwikkelt
zich in 't lichaam der zijdewormen, ofschoon
zij nog volkomen gezond schijnen. Zij plant
zich voort door kiemwortels, die een witte
kleur en een sphaerische gedaante hebben bij
een grootte v. %No mM. Komen deze nu, 'tzij
door onmiddellijke mededeeling, 'tzij door d.
lucht voortgeplant, met een nog niet besmet
individu in aanraking, dan dringen zij tot in
d. holte v. 't lichaam door en veroorzaken zij,
zich te sneller ontwikkelende naarmate d..
zjdeworm ouder is, dikwijls reeds in zes tot
acht dagen d. dood. In d. meest gewone gevallen neemt d. zijdeworm vier en twintig
uren na d. dood een rozeroodachtige kleur
aan, tevens in vastheid toenemende, om langzamerhand meer en meer te ontkleuren. Omstr.
honderd uren na d. dood heeft d. Botrytis
Bassiana zich geheel ontwikkeld, haar kiemkorrels bij d. minste aanraking wijd en zijd
verspreidende. Opmerkenswaardig is 't, dat d.
besmette zijdewormen geen ziekteverschijnselen opleveren, met dezelfde graagte hun
voedsel nuttigen en plotseling sterven zonder
vermagerd of ontkleurd te zijn.
Musch. d. Musschen behooren tot d. fam.
der vinkachtige vogels (fringillidae), welke
tot d. orde der gangvogels (passeres) behooren.
Wij bezitten in ons vaderland slechts twee
eigenlijke musschen.
1. d. Huismusch (Frinqilla domestica L.). ook
wei potmusch genoemd, is een vogel, die in
alle steden, dorpen en gehuchten aan te treffen
is en daar onder pannen en balken, in gaten
en reten v. huizen, in hooibergen en torens
nesten bouwt en haar jongen verzorgt. Zij
heeft een kegelvormigen, stevigen, roodachtig
grUzen snavel, d. oogen donkerbruin, d. vleugels
v. middelmatige lengte en d. staart a. 't einde
recht afgesneden. d. Mannetjes hebben een
zwarte streep op zUde v. d. kop en een zwarte
vlek op keel en krop, welk sieraad bij d.
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wUrjes en jongen ontbreekt. d. Zijden v. d..
hats, d. wangen en d. buik zijn vuil wit, 't.
gevederte is overigens roodbruin, zwart en
grijs gekleurd.
d. Musch voedt zich met graan en andere
zaden, met insecten, met bessen en met allerlei spijzen, die d. mensch laat vallen of wegwerpt• voomamelUk is deze vogel een groot.
I iefhebber v. kersen en hennipzaad. d. Muscle
is zeer luidruchtig, maar zingt eigenlijk niet.
Haar nest bestaat uit hooi, stroo, paardenhaar'
en veeren en is vrij groot. Zij broedt tweemaal in een jaar en legt telkens 4-6 witte,.
met donkergrijze vlekjes geteekende eitjes.
2. d. Ringmusch (Fringilla montana L.), ook
wet boommusch genoemd, is iets kleiner dan
d. vorige, gelUkt haar in kleur veel, doch
heett d. kop roodbruin en een wit bandje om
d. hals, terwijl 't zwart a. d. keel niet tot
over d. krop is uitgebreid. d. Buik en twee
dwarsstrepen over d. vleugels zijn lichter v.
kleur dan bij d. andere soort.
Deze soort, welke ook veel voorkomt in
ons land, leeft meer langs d. buitenkant v.
steden en dorpen en in boschjes bij d. be- '
nouwde velden. Zij is minder schuw en gebruikt meer graan tot haar voedsel, waardoor zij Schadelijker is dan d. eerste soort.
Zij nestelt bij voorkeur in boomen en haar
eieren zijn kleiner, doch sterker gevlekt.
Nog een andere soort, d. rotsmusch (Fring.
petronia), vertoont zich v. tijd tot tijd in
ons land.
d. Rietmusch is geen eigenlijke musch, maar
behoort met d. geelgors en andere gorzen tot
't geslacht .Emberiza.
Muschelkalk is een meestal grijsachtige
soort v. kalksteen, die haar naam draagt naar
d. groote menigte versteende schelpen (Duitsch
lifuscheln), die zij veelal bevat. Door d. geologen wordt dit gesteente tot d. zoogen. vlotformatie gerekend, welke in West- en MiddenEuropa zeer verbreid is en aldaar met d.
bonten zandsteen, die er onder, en 't keuper,
dat er boven ligt, d. Triasgroep vormt. Over
d. versteeningen, die zoo menigvuldig in d.
muschelkalk voorkomen, zie men: „Geologic)
of Natuurlijke Geschiedenis der Aarde", door
K. C. von Leonhard, met „Aanteekeningen
en Bijvoegselen" v. E. M. Beima.
Muscoviet of Kaligliminer is een monoklien kristalliseerend, kleurloos of geel, grauw,
groen of bruin gekleurd, doorschijnend, in
dunne lamellen zeer buigzaam mineraal, dat
iets harder dan gips is, 't soortel. gew. 2,76 k
3,1 heeft en uit silicaten bestaat, in welke
naast aluminium voornamelijk kalium, maar
ook ijzer, mangaan, magnesium, calcium en
natrium voorkomt. Meestal bevat 't ook een
weinig fluoor. 't Komt zeer verbreid voor in
granieten, gneisen en micaschiefers (s. Gotthard, MO, Fahlun, Finland, Cornwall, Jekaterinenburg, Ilmenmeer, New-Hampshire, Maine,
Massachusetts, Connecticut. New-York, Pennsylvanie en Maryland).
Museum is eigenl. d. naam v. eon Muzentempel, d. i. een gebouw. a. d. wetensehap en
d. kunst gewUd; hij werd 't eerst a. dat gedeelte v. 't koninklijk paleis te Alexandrie,
gevn,datPolmushiepvor
d. boekerij bestemde. In een meer bepaalden
zin zijn d. musea schatkamers v. d. gedenkstukken der classieke kunst, die dienden
ter bewaring v. d. groote werken der Grieken en Romeinen. Tegenwoordig echter duidt,
men in 't algemeen ook alle verzamelingen
v. zeldzarne en belangrijke voorwerpen, zoowel
uit 't gebied der natuurl. historie als uit dat
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der kunsten, met d. naam musea aan. Men
vindt ze v. oudsher in alle landen. d. Beroemdste musea in Italig zijn: 't museum
in 't Vaticaan v. Rome, dat bijna al d. vertrekken v. dit verbazend groote gebouw
inneemt en waartoe d. beroemde kunstvoortbrengselen v. bijna geheel Italie) op verschill.
gebied behooren; 't museum in Florence,
met dat v. 't Vaticaan wedijverende en waarvan d. Venus v. d. Medici en d. Hercules v. Farnese d. schoonste sieraden uitmaken. — 't Museum in Parijs was, toen al d. voorn. kunstschatten uit Ita116 en andere landen daarheen
gebracht waren, misschien 't rijkste der geheele wereld, doch is ook thans nog zeer
aanzienlijk; d. verzamelingen in 't Louvre
zijn ongeevenaard. — In Engeland geniet
vooral 't museum v. Oxford een groote reputatie. Dit werd aangelegd in 1679 en is 't
grootste deel zijner schatten a. Elias Ashmole
verschuldigd. Ook 't Britsche museum to
London, dat door geschenken en aankoop nog
voortdurend rijker wordt, is d. geheele wereld
door bekend. Robert Cotton legde hiertoe door
zijn fraaie verzameling v. handschriften d.
grondslag en sedert kocht d. regeering d. verzamelingen v. Hamilton, v. Townsley, v. lord
Elgin en v. anderen. — Onder d. Duitsche musea
is dat v. Dresden, 't Augustaneum genoemd,
vooral beroemd door zijn verzameling v.
antieken, schilderijen en d. afgietsels in gips
v. Mengs. Maar ook in Munchen en Weenen
zijn fraaie musea: in eerstgenoemde stad
vindt men d. beroemde verzameling antieken,
door d. kunstlievenden Leopold gekocht. —
In Madrid heeft men een koninklijk museum
v. voorwerpen uit d. natuurltjke historie, alsmede v. voortroffelijke schilderijen. Ook to
Kopenhagen en Stockholm vindt men dergelijke inrichtingen; doch nergens in 't noorden
zijn zooveel kunstschatten vereenigd en tevens
in zulk een schoone orde geplaatst als in d. keizerlijke hermitage to s. Petersburg, waar men
verzamelingen v. schilderstukken, gemmen,
munten, antieken en kostbaarheden, een kabinet v. natuurl. historie en onderscheidene boekerijen aantreft, die bijna ongeevenaard zijn.
Ons vaderland heett eveneens zijn rijke
kunstverzamelingen. Wij noemen slechts 't
beroemde rijksmuseum voor natuurl. historie
to Leiden, benevens dat v. Grieksche, Romeinsche. Germaansche, Egyptische en Indische oudheden in die zelfdo stad. Voorts 't
fraaie Mauritshuis v. 's-Gravenhage, 't Teylersmuseum to Haarlem, 't in 1885 gestichte
rijksmuseum to Amsterdam, 't museum Boymans to Rotterdam en d. beide kabinetten to
Utrecht. Al doze inrichtingen worden jaarlijks door een groote menigte menschen bezocht; alleen voor 't rijksmuseum to Amsterdam vonden wij voor 1890 ruim 345 700 bezoekers vermeld.
Musiefgoud werd reeds in d. 17e eeuw
door Huntzel vermeld in zijn „Laboratorium
Chymicum". Davy en Berzelius toonden aan
(1812), dat 't uit tinsulfide (Sn 52 ) bestaat. d.
Naam musiefgoud of aurum musivum, eigenl.
aurum mosiacum (vroeger ook dien v. jodengoud), heeft doze stof to danken a. Naar
schoone goudgele kleur. Om 't to verkrijgen
bereidt men eerst een amalgama v. tin on
kwik; men vermengt dit daarna met bloom
v. zwavel en sal mink en verwarmt dan dit
mengsel in een glazen kolf; na d. verwarming
blijft 't musiefgoud in d. kolf terug in d.
vorm v. een goudgele kristallijne stof.
Tegenwoordig vindt 't musiefgoud vooral
toepassing bij 't bronzen v. hout.
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Musiefwerk, Zie Mozafek.
Musius (CORNELIS), gob. to Delft in 1503,
studeerde te Leuven, bracht daarna eenigen
tijd in FrankrUk door on werd na zijn terugkomst in zijn vaderstad rector in 't s. Aagtenklooster aldaar. Op 70-jarigen ouderdom
gevankelijk n. Leiden vervoerd, werd hij,
op last v. d. woesten Lumey vreeselijk rnishandeld en vervolgens opgehangen (10 Dec..
1572), tegen d. wil v. prins Willem v. Oranje,
die een bevel had nagezonden om d. braven
geostenke in vrijheid to stellen. Zijn voorn.
geschriften (ten deele in dichtmaat) zijn:
„Encomium solitudinis"; „Imago patientiae";
„De temporum fugacitate"; „Odae et Psalmi",
,,Institutio feminae christiana,", enz. Zie voorts.
Andreas, „Bib]. Beig.".
aluskaatnoot (Nux moschata) is 't zaad
v. d. Myristica aromatica of M. moschata, eon,
6 k 8 M. hoogen boom, die, in uitwendig voorkomen op d. pereboom gelijkende, oorspronkelijk op d. Moluksche eilanden groeit, vooral
op Banda. Tijdens 't Nederl. handelsmonopolie
trachtte men d. cultuur v. dozen boom tot
doze eilanden to beperken; thans echter wordt
hij ook in andere keerkringsgewesten gekweekt. Een aanzienlijke hoeveelheid muskaatnoten wordt v. Java, Sumatra, Penang,.
Singapore, Bengalen, Bourbon, Madagascar
on ook v. d. W est-Indische eilanden n. Engeland en Holland overgebracht.
d. Vrucht v. d. Myristica aromatica is uitwendig glad, peervormig, ter grootte v. een
perzik en overlangs gegroefd. 't Zoogon. vruchtvleesch is rood, een vinger dik on bedekt een
tweeds omkleedsel, dat in d. handel onder d..
naam foelie (zie dat art.) voorkomt. Dit omkleedsel omgeeft d. muskaatnoot onmiddellijk.
In d. handel komen twee soorten v. rnus
kaatnoten your. d. Bestesoort is bekend onder
d. naam echte, rondo, vroeger ook wel onder
dien v. vrouwelijke muskaatnoot; men geeft
dozen naam a. die, welke, afkomstig v. d.
M. moschata, gekweekt zijn op d. Molukken. Zij
zijn rondachtig of elliptisch, zelden langer dan
3 cM. on a. d. oppervlakte v. netvormige groeven voorzien, hebben een bruins of witachtige.
oppervl, on zijn inwendig bleek roodachtig
grijs met roods aderen. d. Reuk is aangenaam,
specerijachtig, evenzoo d. smaak. •
d. Witachtige kleur der oppervl. wordt veroorzaakt door aanhangende kalk. d. Muskaatnoten worden nl., na gedurende drie dagen in
d. zon gedroogd to zijn, drie maanden a. d.
rook v. brandende takken blootgesteld en
daarna twee tot drie malen in kalkwater gedoopt, om 't aanvreten door een insect, d..
muskaatnotenworm, to voorkomen.
d. Tweede soort, die in d. handel onder
naam lange, wilde of mannelijke muskaatnoot
voorkomt, heeft veel minder waarde. Zij is
4 cM. lang, langwerpig, als een dadel, minder
specerijachtig ,en afkomstig v. d. in 't wild
groeiende Myristica fatua en M. malabarica.
In Engeland-wordt d. muskaatnoot dikwijls
in poedervorm . verkocht. Men bezigt dan d.
door 't insect aangeboorde of slechte soorten,
voegt er eon weinig muskaatnootolie bij en
mengt er bovendien nog meal onder. Ook
komen in d. handel vele muskaatnoten voor„
die door distillatie v. een gedeelte tier olio,.
waarvan zij ongeveer 4'/ 2 pct bevatten, berogfd zijn. d. Door 't insect aangeboorde muskaatnoten worden dikwijls voor onbeschadigde verkocht, nadat d. opening met een
mengsel v. meel, olie en muskaatnootpoeder
is dicht gemaakt. Klencke beweert, dat men
zelfs uit dit mengsel kunstmatige muskaat-
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noten vervaardigd heeft, waarvoor te Marseille een mengsel v. klei en geraspte muskaatnoot zou gebezigd worden. d. Scheikundigo analyse, door Schrader gemaakt, leerde
als haar bestanddeelen kennen: muskaatnootolie (waaruit zich d. myristicine in kristalvorm afzet), vette olie, hare en extractiefstof.
d. Muskaatnoot, hoofdzakelijk gebezigd voor
huishoudelijk gebruik, zoowel om haar smaak
als om 't spijsverteringsproces te bevorderen,
wordt bovendien in d. geneeskunde aangewend
als maagopwekkend en windbrekend middel.
Muskaaturijn is .d. algemeene naam v.
verschill. soorten wijn, die v. d. muskaatdruif,
verkregen worden. Vooral Zuid-Frankrijk,
Spanje en Italie brengen ze in d. handel
onder d. namen Rivesaltes, Baynol d. Roussillon, Lunol, Frontignac, Montbasin, Cants
Perdrix, Monte Albano, Lacrymae Christi,
iCaragliano enz. Men heeft zoowel roods als
witte muskaatwijnen en ook d. Kaap d. Goode
Hoop, California enz. brengen ze tegenwoor4ig in d. handel.
Muskau, een stad, in d. Pruis. prov.Silezie (distr. Liegnitz) gelegen a. d. Lausitzer
Neisze, met 3200 inw., die a. laken-, glas- en
aardewerk-fabricage doen on bruinkool ontginnen. Tot 't fraaie slot behoort 't door vorst
Pilckler-Muskau aangelegde park, 604 HA.
groot en een meesterwerk v. tuinaanleg. Hier
bevindt zich 't Hermannsbad met zoute staalbronnen on in d. nabijheid 't jachtslot Herniannsrub. d. Heerlijkheid Muskau, ter grootte
v. 9 vk. mtjlen met 1600 inw., kwam, na in
verschill. handen geweest to zijn, in 1784 a.
graaf (sedert 1820 vorst) PCckler on in 1816
a. vorst prins Frederik der Nederlanden. d.
Tegenwoordige bezitter is graaf Arnim.
Musket, Zie Vuurwapenen.
Musketier (Fr. mousquetaire). Doze naam
word gegeven a. d. manschappen, die na d.
invoering v. 't musket (zie Vuurwapenen) v.
dat wapen voorzien waren en die in d. plaats
v. d. vroegere haakbusschutters kwamen.
Onder Karel V had men bij ieder vaandel
landsknechten (zie dat art.) reeds 10 musketiers. In Frankrijk werden zij eerst onder
Karel IX meer algemeen. In d. Nederlanden
bestond reeds in 1599 een vierde gedeelte der
infanterie uit musketiers, terwtjl zij in 1666
bij ons algemeen waren. d. Musketiers ston-den op d. vleugels en waren op 5 gelederen
geplaatst. Hun wapen word tegen 't einde
der 17e eeuw door 't geweer vervangen. -In Frankrijk waren onder d. naam zwarte en
grijze musketiers twee compagnieen v. 's konings ltjfwacht bekend. ZU waren bereden on
streden evenals d. dragonders. to voet on to
I 1791 ontbonden, kwamen zij in 1814
paard. In
weer to voorschijn, doch zij verdwenen in 't volcondo jaar voor good.
Nog langen tijd bleef d. naam musketier
als tegenstelling v. fuselier on grenadier in
verschill. lagers bestaan.
Muskus is een product v. d. moschus
moschiferu s (zie Muskusdier) en komt in d.
handel your in d. vorm v. korrels, die ver-
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schill. grootte bezitten, met zwarte kleur en
eigendornmelijken reuk. Bij 't muskusdier ('t
mannetje) treft men d. muskus aan in een
klierzakje nablj d. navel, dat in kleine vakken
verdeeld is on waarin d. muskus zich afscheidt. d. Muskus is een mengsel v. vele
anorganische on organische stollen. 't Bestanddeel, dat dien eigendommelijken reuk der
muskus veroorzaakt, is onbekend. d. Muskus
verliest haar reuk, wanneer zij gedroogd
wordt, maar, wordt zij daarna bevochtigd met
water, dan treedt deze andermaal to voorschijn.
Men kent ook een kunstmatige muskus, die
verkregen wordt door inwerking v. salpeterzuur op barnsteen.
Muskusdier. d. Muskusdieren (moschus)
maken een groep uit in d. fam. der herten
onder d. herkauwende zoogdieren, welke groep
gekenmerkt wordt door groote achterklauwen,
gemis v. hoornen on 't bezit v. zeer lange
hoektanden in d. bovenkaak.
Onder deze muskusdieren is er slechts Odn,
dat d. muskus oplevert; 't is d. moschus
moschiferus L., welke iets kleiner is dan
d. roe en met borstelige, zeer broze haren
bedekt is, die een grauwe kleur hebben,
doch a. d. spits zwart zijn, a. d. keel
ziet men een breede witte streep met zwarten zoom. d. Jongen zijn bont met onregelmatige, gels strepen, d. zeer oude bokken
zijn geheel donkerbruin. Alle hebben slechts
een zeer klein staartje. 't Mannetje heeft achter d. navel een zakje of gleuf in d. huid met
vele plooien, waarin d. muskus afgescheiden
wordt.
't Vaderland v. 't muskusdier is d. streek
der hoogste bergen tuss. d. Altai on Tibet,
zich uitstrekkende tot China en Oost-Siberia,
noordelijk tot 600, zuidelijk tot 35° N.-Br. Zeer
talrijk zijn zij op d. bergen om 't meer Baikal en a. d. Lena. 't Muskusdier daalt zelfs
's winters niet in d. vlakte af, loopt en springt
uitmuntend, klautert nog beter en zwemt ook
met groot gemak. 't Is een zeer schuw dier,
dat, gevangen gehouden, spoedig sterft. d.
Paringstijd valt in d. herfst.
Bij d. jongen vindt men 't beursje nog niet
met muskus gevuld en bij hoogeren ouderdom wordt d. hoeveelheid dozer stof verminderd. d. Beste wordt in Tibet en Tonkin
aangetroffen.
Tot d. dwergmuskusdieren (tragulidae) behooren: 1. 't Javaansche muskusdier(traphis
Javanicus), dat slechts 6 dM. lang on rum 8
dM. hoog wordt, roestklourig is met zwarte
vlekken, a. d. hals bruin met drie witte strepen en a. d. buik witachtig. Dit diertje heet
op Java en Sumatra Napoe on leeft in d. bosschen a. d. kusten. 2. Een dergelijk (T. Kanchil),
dat op Sumatra voorkomt, nog kleiner is en
kromrnere hoektanden heeft dan 't vorige en
meer in d. diepe bosschen leeft. 3. 't Kleinste
muskusdier (T. pygmaeus), dat slechts 3 dM.
lang wordt en geelachtig rood v. haar is, met
zwarte vlekken on drie witte strepen op d.
borst. Ook deze soort leeft op Sumatra.

